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1.1 Kohteen valinta 

 

 

Olen puoliksi itävaltalainen ja olen puhunut äitini kanssa saksaa pienestä pi-

täen. Tampereelle Espoosta opintojen perään muuttaessani saksan kielen-

käyttö jäi vähälle ja ajattelin, että vaihdossa käynti voisi piristää sitä. Itävallan ai-

nut kohde oli pieni tuppukylä, joten kohteeksi valikoitui Saksan Itävaltalaisin 

kaupunki: München, Oktoberfestin luvattu kaupunki.  

 

 

1.2 Asuminen 

 

 

Lähdimme vaihtoon kolmen hengen porukalla ja kaikilla kävi onni paikallisen 

opiskelija-asuntosäätiön asuntoruletissa. Saimme omat yksiöt kohtuullisella 

vuokralla vanhasta rakennuksesta lähes ydinkeskustasta. Täydellinen majoitus 

puolen vuoden komennukselle. 

 

 

Kuva 1. Kurkistus 6kk asuntooni 

 

1.3 Opinnot 

 

 

Vaihdon kohteeseen vaikutti myös oletettu hyvä teknillinen opetus englanniksi 

Münchenin AMK:ssa eli MUAS:ssa. Kävikin ilmi, ettei sähköiseen talotekniikkaan 

liittyviä kursseja löytynyt lainkaan. Tämä sopi minulle hienosti, sillä pääsin vihdoin 

 

KUVA 1. Täällä laskin tiilen päitä 6kk 



3 

opiskelemaan liiketalouspainotteisia kursseja, joita lähettävän instituuttini tarjon-

nasta löytyy hieman niukemmin.  

 

Lähtökohtainen tarkoitus vaihdolle oli läpäistä hiuksen hienosti kaikki kurssit ja 

nauttia vaihdossa muista seikkailuista. Toisin kävi, COVID laittoi koko porukan 

pariksi kuukaudeksi täydelliseen lockdowniin. Seikkailut jäivät vähemmälle ja ai-

kaa etäkoulunkäyntiin oli rutkasti. Lopputuloksena oli suomen arvosanoihin 

muunnettuna 4,8/5 keskiarvo vaihdon ajalta. 

 

 

1.4 Seikkailut 

 

 

Ennen epidemiaa kerkesimme nopealle laskettelureissulle Itävaltaan. Palasimme 

Müncheniin samana päivänä, kun Itävallan ja Saksan välinen raja sulkeutui. Pan-

demian hellittämisen aikoihin olimme saaneet kouluhommat taputeltua ja pää-

simme vierailemaan hieman muissakin Euroopan maissa. Reissut tehtiin mm. 

Sveitsiin, Espanjaan, Portugaliin, Irlantiin, Chekkeihin ja Gibraltarille. Matkusta-

minen Koronan aikana oli vähintäänkin mielenkiintoista, mutta riittävällä hygieni-

alla ja kaikkia määräyksiä tarkasti noudattamalla ei suurempia ongelmia tullut 

vastaan.  

 

 

1.5 Taloudellinen loppuselvitys 

 

 

Koronan vuoksi Tampereen asuntoni edelleenvuokraus peruuntui ja jäin ns. kah-

den vuokrakämpän nalkkiin. München on saksan kaupungeista kallein, mutta ar-

vioni mukaan silti noin 15% halvempi kuin Suomi. Kelan tuet tulivat siis tarpee-

seen ja SIL-apuraha lievitti suurinta kipua lompakossa paremmin kuin Voltarenin 

geelit lihastulehduksia. Suosittelen muille lähtijöille myös pientä matkakassan 

kerryttämistä ennen reissuun lähtöä.  
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1.6 Loppusanat 

 

 

Hintalappu vaihdolle on kokemuksiin ja henkiseen kasvuun verrattuna kuitenkin 

todella pieni. Poistuessasi mukavuusalueelta löydät uusia mukavuusalueita. Ora-

vanpyörässä kerkeää viettämään tarpeeksi aikaa opintojen jälkeen, joten suosit-

telen tätä kokemusta ehdottomasti kaikille vaihtoa harkitseville. Kiitos TAMK, 

MUAS ja ennen kaikkea SIL! 


