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Vaihto-opintoni Namibiassa kestivät maaliskuun alusta heinäkuuhun ja pystyin olemaan koko 

ajanjakson kohdemaassa koronapandemiasta huolimatta. Opinnot sujuivat pääosin etäopetuksena, 

mutta tärkeimpänä kuitenkin oli, että pystyin osallistumaan kaikille suunnitelluille kursseille ja 

tavoitteet opintojen osalta tulivat täyteen. Pääsin myös vaihto-opintojen aikana tutustumaan 

perusteellisemmin Namibian monimuotoiseen kulttuuriin ja näkemään omin silmin maan haasteita ja 

mahdollisuuksia.  

Opintoni keskittyivät pääasiassa sovelluskehitykseen ja monet kursseistani olivat projektilähtöisiä tai 

niihin kuului ohjelmistoprojekti osasuorituksena. Projektiryhmissä oli osallistujia eri osaamisalueilta ja 

eri maista, mikä lisäsi Suomeen opiskeluun verrattuna asteen verran lisähaastetta, mutta siitä kertynyt 

kokemus on ehdottomasti arvokasta tulevaisuudessa. Lisäksi tähän mennessä opinnoistani saadut 

tiedot ja taidot ovat olleet melko teoriapainotteisia, joten käytännön sovellusten tekeminen sopi 

tähän vaiheeseen opintojani varsin hyvin. Kurssien asiasisältöjen lisäksi sain entisestään englannin 

kieleen käyttöön sujuvuutta opintojen aikana. 

Namibiassa asuminen sujui ongelmitta ja voin suositella maassa matkustelua tai vierailua joko vapaa-

ajan tai työn merkeissä. Maan virallinen kieli on englanti, jonka vuoksi asiointi on helppoa melkein 

missä vain. Matkustelua varten maassa saa oleskella suomalaisella passilla ilman viisumia kolme 

kuukautta, mutta opiskelua ja työn tekemistä varten tarvitsee erillisen viisumin, minkä eteen joutuu 

sietämään hieman byrokratiaa. Elinkustannukset ovat Suomeen verrattuna kohtuulliset, mutta 

esimerkiksi asumisesta voi joutua maan pääkaupungissa Windhoekissa maksamaan joillain paikoilla 

yllättävänkin paljon. Kulttuuri on hyvin monipuolinen, sillä namibialaiset ovat lähtöisin monesta eri 

heimosta, josta hyvänä esimerkkinä on eri kielten kirjo, joita on reilu kymmenen erilaista.  

Yksiä suurimpia oppeja matkaltani oli oppia näkemään Namibiaa ja toisaalta myös Afrikkaa uusin 

silmin. Ensinnäkin Afrikka on aivan valtava ja siitä saa jo hyvää mittakaavaa lentäessä Euroopasta 

Namibiaan melkein koko mantereen yli. Toisaalta Namibia itsessään on todella suuri, noin kolme 

kertaa isompi kuin Suomi pinta-alaltaan. Toiseksi Afrikasta löytyy valtavasti mahdollisuuksia. 

Namibiasta itsestään löytyy rikkaiden mineraaliesiintymien lisäksi otollisia mahdollisuuksia uusiutuvan 

energian tuotantoon aurinkoenergialla, jota voisi käyttää esimerkiksi vihreän vedyn tuotantoon. 

Namibiassa oleskeluni aikana pääsin kuulemaan monista kiinnostavista kansallisista tai 

monikansallisista projekteista, joissa voisin hyvin kuvitella olevani mukana tavalla tai toisella 

tulevaisuuden urallani.  


