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Kohteen valinta
Vaihtokohteen valinnassa tavoitteeni oli ennen kaikkea haastaa itseäni ja lähteä riittävän kauas Suomesta, johonkin aidosti erilaiseen maahan ja kulttuuriin. Halusin kuitenkin englanninkieliseen maahan, sillä muiden kielten taitoni eivät olleet riittävät ja halusin myös kehittää englannin puhetaitojani.
Singapore kiinnosti minua yliopisto-opintojeni alusta alkaen, sillä edellä mainittujen ominaisuuksien
lisäksi maan yliopistot ovat kansainvälistä huipputasoa, yhteiskunta on verrattain toimiva ja Singaporesta olisi myös helppo lentää naapurimaihin tutustumaan Kaakkois-Aasiaan laajemmin. Ensisijaisesti hain Nanyang Technological Universityyn (lyhyemmin NTU), jonne myös lopulta pääsin. Toisena vaihtoehtona minulla oli National University of Singapore, jonka sijainti olisi ollut maan länsinurkassa sijaitsevaa NTU:ta keskeisempi mutta kurssien valinta rajoitetumpaa. Vaihtokohteen valintaa
ei tarvinnut katua hetkeäkään: Singapore oli kaikkea, mitä kohdemaalta toivoin.
Singapore vastaa pinta-alaltaan noin Suomen pääkaupunkiseutua, mutta asukkaita on yhtä paljon
kuin koko Suomessa. Kaupunkivaltio sijaitsee lähes päiväntasaajalla, joten lämpötila on ympäri vuoden kuuman kostea. Jatkuvaan hikoiluun joutuu tottumaan ja sateenvarjoa ei kannata ikinä unohtaa
kotiin, tosin pahimpien sadekuurojen aikana ulos ei voi astua kastumatta edes sateenvarjon kanssa.
Hellettä ja myrskyjä pääsee onneksi nopeasti turvaan lähimpään ostoskeskukseen tai metroon.
Vaikka maa on tunnettu pilvenpiirtäjistään, myös hyvin hoidettuja viheralueita on paljon, mikä tekee
suurkaupungista yllättävän viihtyisän. Kävellen liikkuminen kaupungilla on helppoa (sään salliessa),
mutta kätevin tapa päästä paikasta toiseen on erittäin toimiva julkinen liikenne.
Singaporessa kiinalainen, malesialainen, intialainen ja moni muu kulttuuriperintö elää rinnakkain,
mistä johtuen muun muassa ruokatarjonta on erittäin moninaista. Asukkaista valtaosa puhuu englantia, mutta paikallista aksenttia on usein hieman vaikea ymmärtää.

Järjestelyt ennen vaihtoa
Singaporeen vaihtoon hakeminen Aallosta oli suhteellisen suoraviivaista. Kielitodistukseksi riitti Aallon Kielikeskuksen todistus, ja opiskelijaviisumin hakuprosessi tapahtui suurimmaksi osaksi vasta
paikan päällä. Tärkeimmät käytännön tiedot ja ohjeet löytyivät NTU:n vaihtareille tarkoitetusta nettiportaalista, jonka kautta pääsi hakemaan myös asuntoa kampukselta. Ennen vaihtoa tärkeää on
hankkia matkavakuutus sekä tarvittavat rokotukset. Kannattaa miettiä etukäteen, missä kaikkialla
aikoo vaihdon aikana matkustaa, jotta voi päättää, mitä rokotuksia kannattaa ottaa.

Asuminen ja elämä kampuksella
NTU:lla on viime vuosina rakennettu muutamia uusia opiskelija-asuntoloita, ja käsittääkseni kampusasunnon saaminen on nykyään huomattavasti helpompaa kuin aiemmin. Suomalaisista vaihtarikavereista suurin osa pääsi asumaan kampukselle. Minulla kävi erityisen hyvä tuuri, ja pääsin asumaan omaan, ilmastoinnilla varustettuun huoneeseen yhteen uusimmista rakennuksista. Pienen
huoneen varustukseen kuuluivat vain yksinkertaiset huonekalut, kaikki muu kuten petivaatteet ja
siivousvälineet piti hankkia itse. Pesutilat ja keittiö jaettiin kerroksen kesken. Keittiökään ei ollut varsinaisesti keittiö, sillä sen varustukseen kuului vain yksi keittolevy ja riisikeitin. Ruuanlaittomahdollisuuksia ei siis juuri ollut, mutta kampuksen ruokaloissa syöminen oli niin helppoa ja halpaa (n. 2-4

euroa/annos), että kokkaaminen ei olisi edes ollut kannattavaa. Singaporelaiset vaikuttavat muutenkin syövän enimmäkseen ulkona. Asuminen kampuksella on kohtuuhintaista, tai ainakin huomattavasti edullisempaa verrattuna yksityisiin asuntomarkkinoihin.
NTU:n kampus on suuri, moderni ja viihtyisä. Opiskelutiloja on niin sisällä kuin ulkonakin, tosin ainakin tenttien lähestyessä ilmastoidut tilat olivat yleensä täynnä. Kampuksella tuntui olevan erilaisia
tapahtumia ja kampanjoita vähintään viikoittain. Ympäri kampusta pääsee liikkumaan esimerkiksi
ilmaisilla busseilla tai sähköpotkulaudoilla. Myös urheilumahdollisuudet ovat hyvät: käytettävissä on
muun muassa ilmainen kuntosali, uima-allas, urheilukenttä juoksuratoineen sekä koripallo- ja tenniskentät.

Opiskelu
Kaikki NTU:lla suorittamani kurssit sijoittuvat tutkinnossani vapaavalintaisiin opintoihini. Alun perin
suunnitelmissani oli suorittaa vaihdon aikana pari pääaineeseen hyväksiluettavaa kurssia, mutta en
saanut niitä sovitettua lukujärjestykseeni (NTU:lla kurssin voi valita vain, jos se ei mene päällekkäin
muiden kurssien kanssa). Lukukauden alussa on kahden viikon mittainen ”add-drop period” jonka
aikana kursseille voi hakea tai jo valittuja kursseja perua. Jakson aikana järjestelmä allokoi opiskelijat kursseille päivittäin. Kurssi-ilmoittautuminen aiheutti monille jonkin verran stressiä, kun arpaonni
ei suosinut toivottujen kurssien kohdalla. Itse olin kohtalaisen tyytyväinen omaan kurssikokoelmaani,
joka oli mukavan sekalainen kattaus kiinaa, tuotantotaloutta, markkinointia ja tekoälyä. Kaikilla kursseilla opetuskielenä oli englanti.
Opiskelu oli yllättävän samankaltaista kuin Suomessa. Työmäärä oli pääosin kevyempi kuin odotin,
ainakin jos ei vaatinut itseltään huippuarvosanaa; paikalliset opiskelijat kyllä vaikuttivat ottavan opiskelun hyvin vakavasti ja heitä näkyikin paljon esimerkiksi nukkumassa kirjastossa. Luennot ja laskarit
olivat hyvin samantapaisia kuin Suomessa, tosin laskareista ei saanut pisteitä. Luennoille ei välttämättä tarvinnut edes vaivautua, sillä ne pystyi katsomaan videolta jälkikäteen. Ryhmätöitä ja esitelmiä hyödynnettiin enemmän kuin Aallossa, ainakin markkinoinnin kurssillani pääsin pitämään kaksi
esitelmää osana ryhmää ja yhden itsenäisesti. Joillain kursseilla oli myös välikokeita. Opetuksen
taso oli enimmäkseen erittäin hyvä, mutta kurssien käytännön asioista tiedottaminen oli toisinaan
puutteellista. Kurssisisällöt olivat Aaltoon verrattuna keskimäärin käytännönläheisempiä ja soveltavampia, mikä oli mielestäni positiivista: tuntui, että kursseista oikeasti jäi käteen hyödyllistä tietotaitoa. Siitä huolimatta tenteissä korostui Suomeen verrattuna enemmän ulkoa muistaminen ja kirjoitusnopeus.

Vapaa-aika ja matkustelu
Opiskelun ulkopuolella vietin aikaa muiden vaihtareiden kanssa tutustuen Singaporen eri alueisiin ja
nähtävyyksiin sekä matkustellen naapurimaihin. Singapore on Aasian lentoliikenteen tärkeimpiä keskuksia, joten edullisia lentoja viikonloppureissuja varten löytyi helposti. Rajanaapuri Malesiaan pääsee Singaporesta myös bussilla ja lähimmille Indonesian saarille laivalla. Useimmat vaihtarit suunnittelivat lukujärjestyksensä niin, että luentoja on vain esimerkiksi tiistaista torstaihin, ja lähtivät reissaamaan lähes joka toinen viikonloppu. Keväällä oli myös yksi kokonainen lomaviikko, jolloin pääsi
lähtemään pidemmälle matkalle.
Opiskelijatoimintaa ja -tapahtumia oli Suomeen verrattuna vähän, mutta erilaisten harrastekerhojen
tarjonta oli laaja: niin valokuvauksesta, jousiammunnasta kuin viininmaistelustakin kiinnostuneille oli
omat klubinsa. En itse liittynyt yhteenkään kerhoon, mitä hieman kadun, sillä niiden kautta olisin
voinut tutustua paremmin myös paikallisiin opiskelijoihin.

Toisinaan tutustuimme vaihtariporukalla myös Singaporen yöelämään. Tyylikkäitä klubeja ja näyttäviä kattobaareja on paljon, mutta niissä käymisestä voi vaihdon aikana syntyä suuri rahareikä alkoholin hintatason ollessa Suomeakin korkeampi. Säästövinkki naispuolisille innokkaille juhlijoille on
hyödyntää keskiviikkoisin Ladies’ Night, jolloin monissa baareissa on naisille sisäänpääsy ilmainen
ja myös ilmaisia juomia saa usein enemmän kuin jaksaa juoda. Miehetkin pääsevät usein nauttimaan
naisilta yli jääneistä drinkkilipuista. Iltoja tuli vietettyä kavereiden kanssa toki myös kampuksella,
erityisesti myöhään auki oleva Canteen 2 -ruokala oli suosittu kokoontumispaikka niin vaihtareiden
kuin paikallistenkin keskuudessa.

Vaihto kokemuksena
Vaihtolukukauteni sujui kokonaisuudessaan erittäin mukavasti ja ongelmitta, mutta vieraaseen maahan muuttamiseen liittyy tietenkin aina myös haasteita ja omalta mukavuusalueelta on välillä poistuttava. Olen hyvin onnellinen päätöksestäni lähteä vaihtoon ennen kaikkea siksi, että luottamukseni
omaan itsenäisyyteeni ja kykyyni sopeutua uusiin tilanteisiin kasvoi valtavasti. Viimeistään lopputenttien jälkeen reppureissatessani yksin neljä viikkoa ympäri Kaakkois-Aasiaa todistin itselleni, että
pärjään missä vain. Kaukana kotoa opin tiedostamaan entistä paremmin myös sen, kuinka verrattain
hyvin asiat Suomessa todella ovat.
Kevään aikana tutustuin todella moniin mahtaviin ihmisiin eri puolilta maailmaa, pääsin näkemään
monia upeita paikkoja ja keräsin valtavan määrän unohtumattomia kokemuksia. Voin ehdottomasti
suositella vaihtoon lähtöä kaikille, ja vaihtokohteena Singapore on myös erinomainen valinta.

