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Keväällä 2022 vietin vaihtolukukauden Italiassa Politecnico di Torinossa. Saavuin Torinoon viileänä 

helmikuisena päivänä ja palasin heinäkuussa paahtavasta helteestä takaisin Suomeen. Aikaa kului vaihdossa 

reilu neljä kuukautta. Vaihdossa suoritin neljä kurssia: Energy Economics, Energy Storage, Renewable Energy 

Recourses ja Italian kielikurssin. Pidin opinnoistani kovasti, kaikki kurssit olivat tosi mielenkiintoisia ja 

soveltuivat tutkintooni erinomaisesti. Opin hyvin paljon uutta ja hyödyllistä sekä samalla pääsin myös 

kehittämään ryhmätyötaitojani kahden eri projektin myötä. Voin lämpimästi suositella kyseistä yliopistoa 

muille energiatekniikan opiskelijoille. 

Torino on erittäin kaunis ja karismaattinen kaupunki. Mieleen jäi erityisesti kauniit Alpit, Po joki ja 

keskuspuisto. Torinossa ei ole myöskään liioin turisteja, asukasmäärä on melko sopiva ja etäisyydet eivät ole 

liian suuret eli kävellen pärjää hyvin, mutta pyörä on ehdottomasti näppärin kulkuväline. Lisäksi Torinon 

hintataso on hyvin kohtuullinen. Lähikahvilassani kävin aamuisin nauttimassa cappuccinon ja 

kreemitäytteisen croissantin, jotka maksoivat yhteensä vain kaksi euroa. Keskustassa hinnat ovat toki hieman 

korkeammat, mutta kuitenkin hyvin opiskelijaystävälliset jos vertaa esimerkiksi Milanoon, joka on 

huomattavasti kalliimpi vuokrien ja ruokailun suhteen.  

Vaihdossa ystävystyin moniin ihmisiin, mutta parhaat kaverini ovat ruotsista ja englannista. Oli tosi kiva 

päästä tutustumaan heidän maansa kulttuuriin. Erityisesti yllätyin kuinka paljon eroja Suomen ja Ruotsinkin 

välillä on erilaisten juhlien kuten Vapun ja Juhannuksen vietossa. Kuitenkin kivointa oli viettää aikaa yhdessä, 

matkustella lähikaupunkeihin ja fiilistellä yhdessä vaihdon ylä- ja alamäkiä. Lisäksi oli kiva päästä käyttämään 

englannin kieltä päivittäin koulussa sekä kavereiden kanssa.  

Vaihdon aikana koin paljon henkistä kasvua 

erilaisten haastavien tilanteiden myötä. Asuin 

myös vaihdon aikana yksin, joka oli itselleni 

tietoinen valinta, sillä halusin oppia pärjäämään 

yksin. Olen päätöksestäni erittäin ylpeä, sillä nyt 

kun vaihdosta on jo kulunut tovi, niin huomaan, 

että olen paljon itsevarmempi ja rohkeampi kuin 

ennen. Asiat, jotka saattoivat jännittää minua 

aikaisemmin, eivät enää vaivaa samalla tavalla. 

Erityisesti mieleeni jäi tilanteet, joissa olen 

yrittänyt hoitaa jotain asiaa vähäisillä italian 

kielentaidoillani, jolloin jouduin ottamaan 

elekielen avuksi. Tällaiset kokemukset itse 

tilanteessa eivät tuntuneet hauskoilta, mutta 

jälkeenpäin niitä voi muistella jo hymysuin. 

Voin lämpimästi suositella vaihtoon lähtöä kaikille 

sitä miettiville. Se on loppuunsa lyhyt aika 

elämästä, mutta sen aikana saa elinikäisiä muistoja 

ja kokemuksia. Iso kiitos Sähköinsinööriliitolle 

apurahasta, joka mahdollisti tämän ikimuistoisen 

kokemuksen.  

 


