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Johdanto 
Opintokokemukseni Alankomaiden Hanze University of Applied Sciences -koulussa oli 
todellakin uusi ja erilainen kokemus. Korona-aikoina matkustus, muutto, eläminen ja 
varsinkin opiskelu vaati uudenlaista lähestymistä ja strategisointia. Vaikka lähtö 
kohdemaahan oli vaikeaa ja edellä mainitut asiat jännittivät, päätin silti lähteä matkaan, sillä 
tämä oli ainoa hetki päästä vaihtoon ennen valmistumistani. 
Lopulta kuitenkin olen ollut todella iloinen siitä mitä vaihto on minulle antanut ja mitä olen 
kokenut. Suosittelen siis, että mikäli on mahdollista niin aina kannattaa lähteä vaihtoon. 
Alankomaat ja Groningen 
Maana Alankomaat on hyvin tasaista ja täynnä kanaaleja, joissa kuljetettiin muun muassa 
turvetta maan energia tarpeisiin aikoja sitten. Metsiäkään en hirveästi pohjoisessa tavannut, 
sillä ne kaadettiin ennen turpeen käyttöä pois energiaksi. Kaunista peltomaisemaa kuitenkin 
sai aina junassa nähdä ja kanaaleissa sijaitsevat laivatalot, joissa paikalliset asuskelee, toivat 
hyvää silmän ruokaa pyörä- ja juoksulenkeillä. Groningen kaupunkina oli juuri sopivan 
kokoinen ja liikkuminen pyörällä oli erittäin helppoa, mikäli julkisia tarvitsi, pelasi nekin 
erittäin hyvin. Oma asuntolani sijaitsi koulusta n. 20 minuutin matkan päässä ja reitti meni 
onneksi keskustan läpi. Selkeiden ja esteettömien pyöräreittien ansioista kouluun 
saapuminen oli erittäin mukavaa ja helppoa. Asuntolani oli hyvän hintainen (Groningenissa 
vuokrahinta on Uusimaan tasoa) ja kohtuullisessa kunnossa. Groningenissa on ongelmaa 
opiskelija-asunnoista ja tämäkin asuntola oli aika pikaisesti kunnostettu käyttöön vanhasta 
suljetusta-osastosta. Pieniä ongelmia oli siellä täällä ja pääsin raportteja kirjoittelemaan 
monesti, jotta korjaajat pystyivät tulla paikalle korjaamaan. Isoin ongelma oli keittiössä, 
jossa putkistot tukkeutuivat koko ajan ja haju oli välillä erittäin kaamea. Pystyisin 
kirjoittamaan pitkän esseen asuntolan ongelmista, henkilökunnasta talon hoitoon, mutta 
säästääkseni tilaa totean vain, että Qrent-yrityksen tarjoamaa huonetta ei kannata vuokrata. 
Asuntolassa kuitenkin vallitsi hyvä yhteishenki ja tutustuin moneen uuteen ihmiseen ympäri 
maailmaa, tämä teki kokemuksestani ainutlaatuisen ja vei pois negatiivisen olotilan 
asuntolasta. Sieltä jäikin monta uutta hyvää ystävää, joita toivon tapaavani myöhemmin. 
Hanze University of Applied Sciences 
Itse kampuksella kävin vain muutaman kerran koronan takia. Kampus oli erittäin moderni ja 
valoisa ja luentosalien ja luokkahuoneiden etsiminen oli helppoa. Kirjoitimme muutaman 
tentin kampuksella ja se mielestäni oli hieman outoa (ottaen huomioon koronan), kun 
kokeet olisivat voineet helposti suorittaa verkossa turvallisesti. Kuitenkin tartuntoja ei 
ilmaantunut ja tentit sujuivat hyvin. Ongelmatilanteissa opettajien ja henkilökunnan kanssa 
oli hieman vaikeampaa kommunikoida sähköpostitse eriävistä syistä. Joskus ongelma oli 
heidän Englannin kielen taidossa tai sitten vain siinä, etteivät he vastanneet tai tehneet 
lupaamilleen asioilleen mitään. Mutta muuten yleisesti kaikki sujui kohtuullisen hyvin. 
Opintoni 
Opiskelin kahden jakson verran Energy & Society -sivuainetta, joka koostui 
kokonaisuudessaan 9. kurssista. Kursseja oli muun muassa, energia politiikasta skenaario 
suunnitteluun. Pääidea sivuaineessa oli, että opiskelijat pääsevät perille siitä, miten 
nykymaailmassa energia-alalla menetellään, mitä on tulevaisuudelle luvassa ja kuinka 
voimme saavuttaa kestävän energia-alan. Kaikki kurssit olivat mielestäni hyviä ja tukivat 
juuri tätä pääajatusta. Loppujen lopuksi voin todeta, että en osannut odottaa tämän 
kaltaista opiskelua, kun suurin osa opiskelustani insinööriksi on ollut käytännön läheistä tai 
laskemista. Vaihtelu kuitenkin virkisti paljon ja varsinkin esseiden kirjoittaminen tuntui 
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luontuvan omalta osalta ja Englannin kieli parani huomattavasti tämän puolen vuoden 
aikana. Opin paljon siitä, miten energiaa tuotetaan, siirretään, myydään, ostetaan ja niin 
edespäin. Älyverkko oli keskiössä opinnoissa ja siihen pääsin perehtymään hyvin. 
Kokonaisuudessaan opinnot olivat miellyttäviä, mutta samalla riittävän haastavia. 
Opiskelukulttuuri Hollannissa on hieman erilaista, kuin Suomessa, mutta siihen tottui pienen 
ponnistelun jälkeen. Varsinkin kirjoja pääsee lukemaan toden teolla, mutta ne olivat onneksi 
erittäin mielenkiintoisia ja kohtuullisen helppolukuisia. Kaiken kaikkiaan olen erittäin 
tyytyväinen sivuaineen sisällöstä, opetuksesta ja toteutuksesta. 


