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Vaihto-opinnot Namibiassa 

Suoritin kevään ja kesän 2021 aikana vaihto-opintojakson Namibian pääkaupungissa Windhoekissa Namibian 

teknillisessä yliopistossa Namibia University of Science and Technology:ssa. Näiden kuukausien aikana pääsin 

tutustumaan Namibiaan ja Afrikkaan sekä oppimaan paljon uutta niin ammatillisestikin kuin myös omasta 

elämästäni. Lisäksi tutustuin moniin paikallisiin, jotka avasivat omaa maailmankuvaani ja joista jää varmasti 

elinikäisiä ystäviä sekä tärkeitä verkostoja tulevaisuutta ajatellen.  

Namibia on maana hyvin erilainen kuin Suomi, vaikka paljon samaakin kahdesta väkiluvultaan melko pienestä 

maasta löytyykin. Erityisesti Namibian kuuma ja kuiva ilmasto aiheuttaa paljon haasteita ruoantuotannon ja 

vedenriittävyyden kannalta, minkä takia uusille teknologisille ratkaisuille on kysyntää ilmastonmuutoksen 

pahentaessa ongelmaa vuosi vuodelta. Tämän iso ero Namibian ja Suomen välillä on sosioekonominen 

tasavertaisuus. Namibiassa kaikilla ei ole varaa opiskella yliopistossa ja iso osa ihmisistä asuu peltihökkeleissä, 

joissa ei välttämättä vettä tai sähköjä. Vaikka Namibiassa on paljon potentiaalia ja se on hyvin kehittynyt maa, 

eriarvoisuus on hyvin suurta, mikä on iso este maan tulevalle kehitykselle.  

Vaihtoyliopistoni, Namibia University of Science and Technology, on Namibian toiseksi suurin yliopisto. Itse 

opiskelin Faculty of Computing and Informatics -laitoksessa, joka oli yksi yliopiston suurimmista laitoksista. 

Yliopisto oli yllättävän moderni ja opiskelu sujui hyvin myös etänä ja hybridimallin mukaisesti. Kursseilla 

opetetut asiat vaikuttivat ajankohtaisilta ja tärkeiltä, vaikka opetusmetodit eivät aina ihan tukeneet 

oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Oli kuitenkin ihana huomata, kuinka paljon kurssikavereista 

välitettiin ja pidettiin huolta. Luennoitsijat olivat myös kokeneita ammattilaisia ja he olivat todella kartalla 

opettamistaan asioista.  

Opin vaihdon aikana paljon niin itsestäni, muista sekä Namibiasta ja Afrikasta ylipäätään. Tärkeimpänä 

oppina on varmasti se, että aina kannattaa tehdä juuri sitä, mistä itse pitää eikä seurata pelkästään muiden 

jalanjälkiä. Opin myös paljon siitä, millaista elämää haluan tulevaisuudessa elää, mitkä asiat ovat minulle 

tärkeitä ja millaisia asioita ihmisenä arvostan. Lisäksi vaikeuksien selättäminen vieraassa ympäristössä sekä 

epävarmuuksien sietäminen auttavat minua varmasti tulevaisuudessa. Namibiasta ja Afrikasta opin ainakin 

sen, että siellä on valtava määrä potentiaalia ja Afrikan tulevaisuus tulee hyvin paljon määrittämään sitä, 

miten koko maapallon tulevaisuus tulee menemään.  

Vaihto-opinnot Namibiassa oli todella antoisa kokemus ja olen erittäin tyytyväinen päätökseeni lähteä 

koronasta huolimatta. 


