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Singapore 

Singapore on miltei päiväntasaajalla sijaitseva valtio Aasiassa. Singaporessa asuu noin 5,5 miljoonaa 
ihmistä eli suunnilleen saman verran kuin Suomessa. Singapore on kuitenkin pinta-alaltaan paljon 
pienempi, ainoastaan noin Suomen pääkaupunkiseudun kokoinen. Suurin osa singaporelaisista on 
alkujaan kiinalaisia, myös malaijeja sekä intialaisia on paljon. Singaporessa on siis monia eri 
kulttuureja, mutta ne on yhdistetty mielestäni hyvin neutraalisti. Myöskään eri uskonnot eivät pistä 
erityisemmin silmään katukuvassa, kaikki kunnioittavat toisiaan. 

Singaporessa on ympäri vuoden suht samankaltainen sää, noin 30 astetta lämmintä ja hyvin kosteaa. 
Sade- ja ukkoskuurot eivät ole harvinaisia. Yleensä en pelkää ukkosta, mutta välillä rajut ukkoskuurot 
yllättivät totaalisesti. Kerran salama jopa iski asuintaloomme UTownissa. Yllätyin kuitenkin positiivisesti 
myös Singaporen aurinkoisuudesta, sillä etukäteen olin saanut kuvan, että ihan joka päivä sataisi. 
Totuus oli kuitenkin toinen, ja Utownin uima-altaalla pääsi kyllä viettämään paljon aikaa myös 
auringossa. 

Singaporea voisi kutsua jopa hieman ”epäaasialaiseksi”, sillä se tuntuu hyvin länsimaalaiselta ja asiat 
toimivat siellä samankaltaisesti kuin täälläkin. Singapore on hyvä yhdistelmä suurkaupunkia ja luontoa, 
sillä vihreyttä on pidetty arvossa alkuajoista saakka ja puita näkyykin joka paikassa myös kaupungilla. 

Halusin lähteä juuri Singaporeen vaihtoon ilmaston, hyvän yliopiston sekä keskeisen sijainnin takia. 
Myös englanninkielinen maa oli kriteeri itselleni. Hetkeäkään en ole katunut juuri Singaporen valintaa 
vaihtokohteekseni. 

Hakuprosessi ja lähtövalmistelut 

Aloitin hakuprosessin täyttämällä Aallon oman hakulomakkeen, johon piti valita alustavia kursseja 
vaihtoyliopistosta yms. Käytin ehkä turhan paljon aikaa kurssien miettimiseen tässä vaiheessa, sillä 
virallisesti et valitse kursseja vielä tässä lomakkeessa, vaan itse vaihtoyliopiston hakulomakkeessa. 
Myöhemmin kun Aallolta tuli hyväksyminen, oli aika täyttää oman vaihtoyliopiston hakulomake netissä. 
NUS:n lomakkeeseen tuli valita kymmenen mielenkiintoisinta kurssia järjestyksessä. Itse tulin tällä 
lomakkeella hyväksytyksi alustavasti viidelle kurssille, joista taisin sitten loppujen lopuksi osallistua 
kolmelle. Yhden kurssin lisää sain vielä hyväksyttyä add/drop periodilla myöhemmin vaihtokohteessa. 
Itselläni kävi hyvä tuuri, sillä sain kaikki kurssit kasaan netin kautta tehtävillä hakulomakkeilla. Monet 
muut vaihtarit joutuivat vielä juoksemaan pitkin kampusta add/drop-periodin lopussa toimittamassa 
hakupapereita kursseille, sillä he eivät olleet saaneet vielä nettihaun jälkeen tarpeeksi kursseja kasaan.  

Kannattaa varautua aikamoiseen paperirumbaan ennen lähtöä, koko kevään tuli täytettyä ties mitä 
hakemuksia ja lomakkeita (asuntohakemus NUS:ään, Student pass- hakemus...). Näistä kaikista tulee 
kuitenkin hyvät ja selkeät ohjeet vaihtoyliopistolta, joten sähköposteja aktiivisesti seuraamalla kaikesta 
kyllä selviää. Joihinkin lomakkeisiin tulee täyttää juuri sen passin tiedot jolla aiot Singaporeen 
matkustaa, joten jos tarvitset uuden passin vaihtoon, kannattaa se hankkia jo hyvissä ajoin näitä 
papereita varten. 

Suosittelen myös ajoissa selvittämään mahdolliset rokotustarpeet YTHS:ltä, jotta kerkeää ottamaan 
kaikki tarpeelliset rokotteet hyvissä ajoin ennen lähtöä. Kannattaa miettiä hieman etukäteen myös 
mahdollisia matkoja vaihdon aikana, sillä joihinkin kohteisiin Aasiassa voi tarvita erilaista rokotesuojaa 
kuin Singaporeen. 

 

 

 



 

Singaporen skylinea Marina Bay Sandsin katolta 

Saapuminen Singaporeen 

Saavuimme melkein kaikkien Aallon vaihtareiden kanssa jo ensimmäiselle *orientaatio*luennolle, joka 
järjestettiin melkein kaksi viikkoa ennen varsinaisen koulun alkua. Lensimme Qatar Airwaysilla Dohan 
kautta, mikä oli oikein toimiva vaihtoehto. Hintaa yksisuuntaiselle lennolle tuli muistaakseni noin 350 
euroa. Suosittelen ottamaan yksisuuntaisen lennon, jollei ole täysin varma mistä ja milloin tulee 
lentämään takaisin Suomeen. Melkein kaikki edestakaisen lennon ottaneet katuivat tätä jälkeenpäin.  

Singaporeen asettautuminen sujui erittäin hyvin ja helposti, ainakin UTown Residencessä vastaanotto 
ja avainten luovutus huoneisiimme oli järjestetty, vaikka saavuimmekin myöhään illalla. Aluksi tuntui, 
että tulimme Singaporeen melkeinpä turhan aikaisin, mutta jälkeenpäin ajateltuna kaksi viikkoa lomailua 
ennen koulun alkua oli oikeastaan todella hyvä juttu. Tässä ajassa ehti jo hyvin tutustua moniin muihin 
vaihtareihin sekä Singaporeen ja tietysti hoitaa tarpeellisia käytännön asioita. Ikeassa kävimme heti 
seuraavana päivänä tulomme jälkeen, NUS:ltä pääsee sinne helposti bussilla (myös taksi sinne on 
todella halpa). Puhelimeeni ostin heti lentokentältä Starhubin prepaid-liittymän, joka osoittautui erittäin 
toimivaksi myös matkustelun kannalta, sillä mobiilidata toimi samaan hintaan melkein kaikissa 
keskeisissä Aasian maissa. Starhubin liittymään kuului appi, jolla pystyi helposti ladata lisää dataa 
tarvittaessa. 

Varsinaista orientaatiota (tai muutenkaan monia yliopiston järjestämiä tapahtumia) ei oikeastaan 
NUS:llä ole, mutta vaihtareilla oli onneksi oma aktiivinen Facebook-ryhmä ja -chat, joissa kehiteltiin 
paljon erilaista tekemistä ensimmäisiksi viikoiksi. Suosittelenkin ainakin aluksi seuraamaan aktiivisesti 
Facebookia, sillä siellä julkaistaan monia tapahtumia/bileitä, minne myös muut vaihtarit ovat menossa. 
Itse löysin tätä kautta paljon aktiviteettejä, joista löysin hyviä ystäviä. Monet vaihtarit etsivät myös 
esimerkiksi matkusteluseuraa Facebook-ryhmässä. 

 

 



Opinnot 

Kurssit yliopistolla olivat mielestäni yleisesti aika saman tasoisia ja tyylisiä kuin Aallossakin. Kurssit 
koostuivat lähinnä luennoista ja mahdollisista harjoituksista, joista sai yleensä läsnäolopisteitä. Luennot 
jokaisella käymälläni kurssilla olivat vapaaehtoisia, tosin yhdellä kursseistani sai pisteitä 
luentoläsnäolosta, mutta tämäkin oli ainoastaan 5% arvosanasta. Parilla kurssilla minulla oli pienoisia 
ongelmia saada selvää luennoijan puheesta vahvan aksentin vuoksi, ja näillä luennoilla tulikin sitten 
käytyä paljon muita harvemmin.  

Virallisesti minun olisi tullut valita kurssit pääosin Faculty of Engineeriltä, mutta en löytänyt sieltä 
kovinkaan montaa itseäni kiinnostavaa tai pääaineeseeni liittyvää kurssia. Päädyinkin siis lukemaan 
kursseja kolmesta eri ”tiedekunnasta”: Faculty of Engineering, Faculty of Science sekä Faculty of Arts 
and Social Sciences. Vaihtoon haettaessa sanottiin, että ainoastaan yksi neljästä kurssista saisi olla 
muualta kuin Engineeringiltä, mutta lopulta kävin sieltä ainoastaan yhden kurssin. Ketään tämä ei 
kuitenkaan haitannut, ja pystyin hakemaan muidenkin tiedekuntien kursseille ilman mitään ongelmia. 
Kurssi-ilmoittautumisia suunnitellessa suosittelen ehdottomasti NUSmods (https://nusmods.com/) 
sivustoa. Se ei ole yliopiston virallinen sivu, mutta paljon parempi kuin tähän tarkoitukseen luotu 
yliopiston oma sivu. Oman kokemukseni mukaan NUSmods oli kursseista aina ajan tasalla, ja sillä oli 
helppo tarkistaa mahdolliset kurssien päällekkäisyydet (päällekkäisyyksiä ei saa olla ollenkaan). 

Kaikki käymäni kurssit olivat kandidaattitasoisia, ja sain lukujärjestykseni ajoitettua niin, että koulua oli 
pääosin vain maanantaista keskiviikkoon. Monilla muillakin vaihtareilla oli koulua ainoastaan noin 
kolmena päivänä viikossa, mikä mahdollisti hyvin viikonloppureissut esimerkiksi torstaista sunnuntaihin. 
Kouluun sai kyllä välillä uppoamaan ihan hyvin aikaa, sillä materiaalia riitti. En kuitenkaan koe, että 
olisin käyttänyt kouluun aikaa ”arkiviikoilla” yhtä paljoa kuin Aallossa, mutta viimeisiin tentteihin 
jouduinkin sitten opiskelemaan aika tavalla. Melkein kaikilla kursseilla järjestettiin myös ainakin yksi 
välikoe recess-weekin jälkeen. Näiden kokeiden painoarvo lopulliseen arvosanaan vaihteli yleensä 20-
30% välillä.  

Kaikkien käymieni kurssien laajuus oli 4 paikallista opintopistettä, ja Aallossa ne skaalataan kuuteen 
kertomalla 1,5:llä. Kokonaisuudessaan opintopisteitä kertyi siis 24. Käymäni kurssit olivat: 

Modern Technology in Medicine and Health, GEH1032 (Faculty of Science) 

Tämä oli ehdottomasti paras Singaporessa käymäni kurssi. Kurssi koostui kappaleista, joissa yleensä 
käsiteltiin joitakin tiettyjä kansansairauksia ja niiden hoitotapoja. Hoitotapoihin liittyi aina jokin 
lääketieteellinen laite tai sovellus, jonka toiminta sekä taustalla oleva fysiikka käytiin läpi. Kurssin 
professori oli todella hyvä ja motivoiva, luennointi sekä tehtävät olivat hyvin selkeitä. Luentokalvoista oli 
myös helppo opiskella itsenäisesti tenttiin. Kurssilla on kuitenkin paljon ulkoa opeteltavaa, ja tenteissä 
oli hyvin tarkkaa, että osasi kaiken sanatarkkaan (pätee oikeastaan joka kurssiin…). Voin kuitenkin 
ehdottomasti suositella kurssia, etenkin jos opiskelet biolla ja/tai lääketieteellinen tekniikka kiinnostaa. 
Kurssilla järjestettiin kaksi välikoetta, joiden molempien painoarvo oli 20%. Laskuharjoitukset olivat 10% 
arvosanasta ja lopputentti 50%. 

Principles of Economics, EC1301 (Faculty of Arts and Social Sciences) 

Kurssin aiheet olivat mielestäni hyvin yleishyödyllisiä ja kokonaisuudessaan kurssi oli hyvä ja selkeä 
kokonaisuus, joka koostui mikro- ja makrotaloudesta. Kurssi koostui luennoista sekä viikoittaisista 
harjoituksista, joihin tehtiin yleensä etukäteen noin viisi tehtävää. Harjoituksissa tehtävät käytiin 
yhdessä läpi ja keskusteltiin aiheesta. Näiden harjoitusten läsnäolosta sai yhteensä 10% kurssin 
arvosanasta. Kurssilla oli välikoe sekä lopputentti.  

 

 



Molecular Genetics, LSM1102 (Faculty of Science) 

Kurssi keskittyy soluihin ja perinnöllisyyteen. Kurssilla oli kolme eri luennoitsijaa, joista pidin ainoastaan 
yhdestä. Kurssilla oli hyvin paljon sisältöä, ja se oli paikoitellen todella haastava. Jokaisen luennoijan 
osuuden jälkeen pidettiin välikoe, eli niitä oli yhteensä kolme (jokainen 20% arvosanasta). Välikokeet 
olivat open book, eli omat materiaalit sai pitää mukana. Tästä huolimatta ne olivat hyvin haastavia, 
haastavien kysymysten lisäksi siksi että aikaa oli yleensä alle tunti. Kurssilla pidettiin luentojen lisäksi 
ainoastaan kaksi pakollista harjoitusta, jotka olivat kuitenkin todella hyviä. Tämän kurssin tentti oli 
varmaan kaikista vaikein tekemistäni tenteistä, kesto oli kaksi tuntia ja se sisälsi yhteensä 75 
yksityiskohtaista monivalintaa. 

Polymeric and Composite Materials, MLE3104 (Faculty of Engineering) 

Tämä kurssi oli huonoin valitsemistani kursseista. Kurssilla käytiin nimensä mukaisesti läpi 
polymeerimateriaaleja sekä niiden ominaisuuksia. Luennoijan aksentti oli niin vahva, etten saanut siitä 
oikeastaan mitään selvää, vaikka yritys oli kova. Tämän vuoksi luentoaktiivisuuteni jäi hyvin alhaiseksi, 
eivätkä kurssin luentomateriaalitkaan valitettavasti olleet kummoiset. Välillä olinkin kurssin kanssa 
todellisissa vaikeuksissa, sillä läsnäolosta ei saanut ollenkaan pisteitä. Välikoe oli 30% arvosanasta, 
lopputentti 70%. Loppujen lopuksi läpäisin kurssin rimaa hipoen pänttäämällä tenttiin niin hyvin kuin 
vain pystyin. En voi suositella. 

Kustannukset 

Kokonaisuudessaan vaihtojaksoon kului vähemmän rahaa kuin olin olettanut. Asuin University 
Townissa UTown Residencessä, mistä pidin hyvin paljon. Oma huone neljän hengen solussa maksoi 
yhteensä koko vaihdon ajalta noin 1700€ (elokuun alusta joulukuun alkuun). Huoneessani ei ollut 
ilmastointia, ainoastaan kattotuuletin. Kattotuulettimella pärjäsi kyllä yllättävän hyvin, sillä kuumuuteen 
ja kosteuteen (jokseenkin) tottui ajan myötä. Solussa kävi myös siivooja siivoamassa yhteiset tilat noin 
pari kertaa viikossa, mikä oli todella iso plussa. UTownissa on myös kaksi foodcourtia, muita pieniä 
kauppoja, 24h Starbucks sekä opiskelijakortilla ilmaiset kuntosali ja uima-allas.  

Liikkuminen Singaporessa on myös edullista. Kampuksella pääsee kulkemaan ilmaisilla busseilla, ja 
yksisuuntainen metromatka esimerkiksi kampukselta keskustaan oli korkeintaan dollarin, noin 60-70 
senttiä. Käytimme myös todella paljon Grabiä, joka on kuin paikallinen Uber. Sillä matka keskustaan (n. 
15-20 min) oli yleensä jotain 12 ja 20 dollarin väliltä (8-14 euroa), joka ei neljälle jaettuna ole 
todellakaan paljoa. Grab toimii myös monissa muissa Aasian maissa. 

Ruoka kampuksen food courteissa oli hyvin edullista, halvimmillaan noin 2,5 dollaria. Yleensä syömäni 
annokset maksoivat keskimäärin 4 dollaria, mikä vastaakin samaa kuin Suomen kouluruoka eli 2,6 
euroa. Ruokaan ei siis normaaleina arkipäivinä tarvinnut kuluttaa omaisuutta. Myös keskustasta löytyy 
monia edullisia food courteja, mutta jos tahtoo joskus lähteä ”normaaliin” ravintolaan, alkavat hinnat 
muistuttaa melkeinpä Suomen ravintolahintoja. 

Matkustelukin osoittautui yllättävän edulliseksi. Edestakaisten lentojen hinnat Singaporesta muihin 
Aasian maihin vaihtelivat itselläni noin 80 eurosta 180 euroon. Matkakohteesta riippuen rahaa ei 
perilläkään kulunut loputtomasti Aasian yleisen alhaisen hintatason vuoksi. Esimerkiksi majoitukset voi 
löytää erittäin halvalla jos vain tahtoo. 

 

 

 

 



 

 

Vasemmassa kuvassa näkymä Utown Residencen pohjoistornin 18. kerroksesta. Kuvassa näkyy myös 
Utownin opiskelijoille ilmainen uima-allas. Oikealla kuva UTown Residencen North- ja South-tornien välistä. 

Vapaa-aika 

Vapaa-aika Singaporessa kului usein joko uima-altaalla rentoutuen, salilla tai kavereiden kanssa 
Singaporea kierrellen. Paljon tuli tietenkin myös matkusteltua. Itse matkustin Malesiaan Borneolle, 
Balille, Hong Kongiin, Taiwaniin, Filippiineille ja Thaimaahan. Singaporesta pääsee lentämään todella 
helposti ja edullisesti ympäri Aasiaa, joten suosittelen kyllä käyttämään tämän mahdollisuuden hyväksi.  

Harva se viikko tuli käytyä myös ulkona, etenkin keskiviikkoisin, jolloin Singaporessa on ladies’ night. 
Tämä tarkoittaa, että melkein kaikilla klubeilla on naisille ilmainen sisäänpääsy sekä ilmaisia drinkkejä. 
Tämä säästi meiltä tytöiltä loppupeleissä yllättävän paljon kukkaroa, sillä jouduimme maksamaan näistä 
illoista yleensä pelkät taksimatkat edestakaisin kampukselta (alkoholi on Singaporessa muuten hyvin 
kallista). Joillakin klubeilla on jokseenkin tarkat pukeutumissäännöt, esimerkiksi miehillä tulee olla pitkät 
housut ja naisilla mielellään mekko tai muuten vaan siistit vaatteet. Kaikilla tulee myös olla kärjestä 
suljetut siistit kengät, ja naisilla suositaan korkoja. Itse en kyllä koskaan joutunut ongelmiin, vaikka 
olisikin ollut ballerinat jalassa liikkeellä. 

Loppukommentit 

Vaihto-opiskelu oli niin upea kokemus, että sitä on vaikea sanoin selittää. En voisi olla tyytyväisempi, 
että lähdin vaihtoon. Singapore oli myös kohteena mitä parhain vaihtoehto, ja voisin hyvin 
myöhemminkin kuvitella asuvani siellä. Sain vaihdossa niin paljon uusia ystäviä ja kokemuksia ettei 
mikään voi sitä korvata. Plussana mukaan lähtivät tietenkin myös kehittynyt englannin kielen taito sekä 
monet asiat, joita oppi ja löysi uutena myös itsestään.  



Voin ehdottomasti suositella NUS:ää vaihtoyliopistona, sillä sen sijainti Singaporessa on erinomainen ja 
kampus todella hyvä paikka asua ja elää. Myös kurssit olivat keskimäärin hyvää tasoa.  

Teimme NUSiin lähtevien Aallon vaihtareiden kanssa yhteisen Whatsapp-ryhmän heti Aallon 
orientaatioluennon jälkeen. Omasta mielestäni ryhmän perustaminen oli todella fiksua, sillä siellä 
pystyimme yhdessä pohtimaan mietityttäviä asioita niin ennen lähtöä kuin perillä Singaporessakin. Oli 
mukavaa, että aina oli apua/vertaistukea saatavilla myös omalla äidinkielellä.  

Vielä viimeisinä vinkkeinä: Muista pakata myös pari helposti mukaan otettavaa pitkähihaista/hupparia, 
sillä vaikka ulkona on hyvin kuuma, sisällä poikkeuksetta kylmä. Itse toivoin että olisin ottanut mukaan 
myös enemmän ohuita pitkiä housuja, sillä niissä olisi mahdollisesti ollut mukavampaa mennä kouluun 
kuin shortseissa. Muuten älä vaivaudu ottamaan mukaan takkeja tai muuta sellaista, ainakaan 
Singaporen sääolosuhteita varten. Myös adapteri on tarpeen pakata mukaan. Final tip: Kannattaa 
nauttia jokaisesta hetkestä, sillä yhden lukukauden vaihto menee ohi hujauksessa!  

 

 


