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VAIHTORAPORTTI 

 

Maaliskuun ensimmäinen päivä lähdin vaihtoon Saksaan, Müncheniin. München sijaitsee Saksan 

eteläosassa Baijerin osavaltiossa. Halusin lähteä vaihtoon, koska opiskelijana mahdollisuus oli ja 

ajattelin, että valmistumisen jälkeen kuitenkin jämähdän vain töihin. Vaihdossa olin kolmannen 

vuoden kevätlukukauden maaliskuusta elokuuhun. Saksassa lukukausi menee eri tahtia kuin 

Suomessa, joten lukukausi alkaa vasta maaliskuun puolessa välissä ja kestää heinäkuun puoleen 

väliin. Aluksi oli vaikeaa päättää mihin vaihtokohteeseen haluan. Unelmani oli päästä Englantiin 

vaihtoon, mutta pettymyksekseni vaihtokohteita Englannista ei ollut yhtäkään, ei edes Irlannista 

tai muualtakaan Britanniasta. Saksa oli Englannin jälkeen seuraava vaihtoehto ja sieltä 

vaihtokohteita löytyikin runsaasti. München valikoitui muista paikoista sen sijainnin ja hyvän 

maineen ansiosta.   

Münchenistä löytyy hyvin tasapainotettuna vanhaa ja modernia arkkitehtuuria. Vanhat kirkot, 

museot ja rakennukset ovat hienoja ja täynnä historiaa. Alpit ovat melko lähellä kaupunkia ja ne 

voi kirkkaalla kelillä nähdä selvästi Münchenistä. Alpeille ajaa reilun tunnin, tai riippuen 

kaasujalasta, koska moottoriteillä ei nopeusrajoituksia ole. München tunnetaan parhaiten 

Oktoberfestistä, lederhoseneista ja jalkapallosta. Saksalaiset ovat kovia oluen kuluttajia, ja se näkyi 

varsinkin Münchenissä, jota kutsutaankin Saksan olutkaupungiksi. Paikalliset biergartenit eli 

olutterassit olivat hyvällä säällä aina täynnä. Siellä ihmiset juovat paljon weißbieriä litran tuopeista 

ja syövät paikallisia ruokia, kuten schnitzeliä ja bratwurstia.  

Suoritin vaihto-opiskeluni ammattikorkeakoulu Hochschule Münchenissä, joka on perustettu 1971. 

Se on suurin ammattikorkeakoulu Baijerin osavaltiossa ja siellä opiskelee yli 17 800 oppilasta. 

Alussa osallistuttiin kurssilottoon, josta halutut kurssit valittiin ja toivottiin että pääsee 

haluamiinsa kursseille. Yllätyksenä tuli, ettei sähköalaan liittyviä kursseja ollut englannin kielellä 

ollenkaan. Tämän takia valitsin kursseja, joissa opin markkinointia ja bisnestaitoja. Osallistuin myös 

saksan kielen alkeiskurssille, koska en osannut sanaakaan saksaa. 

Lukukauden piti alkaa maaliskuun 16. päivä, mutta globaali pandemia saapui yllättäen myös 

Saksaan ja koulun alkua lykättiin huhtikuun 20 päivään asti. Saksan rajat suljettiin ja melkein kaikki 

liikkeet, ravintolat, kaupat, museot ja vastaavat laitettiin kiinni. Ainoastaan ruokakaupat, apteekit 

ja postitoimistot saivat olla auki. Kauppaan sai aluksi mennä vain yksin ja maskin käytöstä tuli 

nopeasti pakollista julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä. Uutisissa peloteltiin, että voi saada 200 

euron sakon, jos laiminlyö maskin käyttöä esimerkiksi metrossa. Münchenistä tuli hetkessä 

aavekaupunki, kun kaduilla ei liikkunutkaan enää ketään, se tuntui oudolta. Yli kuukauden 

odottelin parempaa huomista asunnossani. Asuin yksin pienessä huoneessa, josta löytyi keittiö ja 

vessa, joten tekemistä ei usein ollut. Tampereen ammattikorkeakoulusta tuli sähköposteja, joissa 

kehotettiin palaamaan takaisin Suomeen. Oli hyvin lähellä, että olisin lähtenyt takaisin Suomeen,  
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mutta jäin odottamaan koulun alkua. Moni vaihto-oppilas lähti takaisin kotimaihinsa joko omasta 

tahdosta tai heidän korkeakoulunsa pakottamana. Huhtikuun puolessa välissä sain sähköpostia 

Hochschulesta että koulu alkaa 20. huhtikuuta etänä. Koin etäopiskelun aluksi hankalaksi, mutta 

pikkuhiljaa siihen tottui. Sain kaikki kurssini käytyä ja opintopisteitä kertyi 27 kappaletta. Yleensä 

kurssien arvosanat tulevat lopuksi pidettyjen kokeiden perusteella, mutta etäopiskelun takia 

monesta kurssista ei koetta järjestetty. Kokeiden tilalle keksittiin raporttien kirjoittelua tai 

esitelmän pitoja kurssista riippuen.  

Koulu loppui heinäkuun puolessa välissä, jonka jälkeen minulla oli puolitoista kuukautta niin 

sanottua luppoaikaa. Joten lähdinkin matkustelemaan ympäri Eurooppaa. Vaihtoaikana kävin 

muun muassa Alpeilla laskettelemassa, nauttimassa pohjois-Italian ruoasta, surffaamassa 

Portugalissa ja katsastamassa Pariisin nähtävyydet. Loppujen lopuksi vaihto oli mahtavaa aikaa ja 

lähtisin uudelleen, jos saisin mahdollisuuden. Suosittelen lämpimästi muidenkin lähtevän, jos 

yhtään kiinnostusta löytyy. Hienointa oli tutustua ihmisiin ympäri maailmaa ja sainkin todella hyviä 

ystäviä, joita menen varmasti tapaamaan tulevaisuudessa.  

 

 

Kuvassa Münchenin ydin, Marienpaltzin keskustori ja Pietarinkirkko.  

 


