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Kööpenhamina on suurin piirtein Helsingin kokoinen kaupunki Tanskan länsirannikolla, Sjællandin saarella.
Kaupungin keskustaa hallitsevat kävelykadut ja vesistöt. Ilmapiiri kaupungilla on risteytys pohjoismaista ja
keskieurooppalaista tunnelmaa: kaikki toimii niin kuin pohjoismaalaisena on tottunut olettamaan, mutta
ylimääräisen säännöstelyn puuttuessa tunnelma on rennompi. Keskusta alueella kuulee usein puhuttavan
muutakin kuin tanskaa ja kaupunki vaikuttaa ylipäänsä Helsinkiä kansainvälisemmältä. Tämä johtunee
osittain kaupungin hyvistä yhteyksistä joka ilmansuuntaan.

Kuva 1, Nyhavn-kävelykatu Kööpenhaminan keskustassa lähellä pääkanaalia.

Ehkä suurin ero Helsinkiin ja Suomeen, vapaamman säännöstelyn lisäksi on maan hallintomuodon,
monarkian, tuomat vaikutukset. Arkkitehtuuri on paikoin prameampaa kuin Suomessa ja sana kuninkaallinen
on vahvasti läsnä nimistössä. Kööpenhaminassa ja lähialueilla on myös paljon linnoja, joissa riittää nähtävää.
Hain vaihto-opiskelemaan kevään 2015 haussa Nordtek ohjelman kautta Tanskan teknilliseen korkeakouluun
(Danmarks Tekniske Universitet, DTU) Kööpenhaminaan. DTU:lle kuten muihinkin Nordtek kohteisiin, on
käytännössä niin paljon paikkoja kuin hakijoitakin, joten paikan saamista ei tarvinnut jännittää. Valitsin
vaihtokohteekseni Kööpenhaminan, koska halusin tutustua pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin
risteytykseen ja vahvistaa kielitaitoani. Lisäksi Kööpenhamina ja pohjoismaat yleensä ovat erittäin helppoja
kohteita lähteä vaihtoon.
Itse opiskelu Tanskan teknillisessä korkeakoulussa oli hyvin samanlaista kuin Aallossakin. Kurssien
opetustilaisuudet olivat lähes pelkästään luentoja, joskin silloin tällöin luennon lomassa oli lasku- tai
käytännönharjoitus. Luennot kestivät kerrallaan neljä tuntia. Kuten Aallossa, myös DTU:ssa kursseihin sisältyi
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projekti töitä tai muita palautettavia tehtäviä. Tentit olivat totutusta poiketen suurimmaksi osin suullisia:
mahdolliset tenttiaiheet oli annettu ennakkoon, tenttiin saapuessa käsiteltävä aihe arvottiin ja kurssin
arvosana muodostui aiheesta käydyn, noin 20 min pituisen, keskustelun perusteella.

Kuva 2, Kööpenhaminan oopperatalo.

Itse opintojen sijasta vaihto-opiskelun suurin anti oli kuitenkin kokemus toimimisesta kansainvälisessä
ympäristössä. Vaikka Tanska on pohjoismaana hyvin saman kaltainen kuin Suomi, kauempaa tulleiden
opiskelijoiden kanssa aikaa viettäessä oppi paljon eri kulttuureista ja näiden eroavaisuuksista. Pohjoismaisten
kielten käyttö jäikin tästä johtuen vähemmälle, mutta jatkuva vieraan kielen käyttö antoi kuitenkin paljon
itseluottamusta sekä englannin että ruotsin (tai tanskan) käyttöön.
Kööpenhamina on helppo vaihtokohde, jossa pääsee kuitenkin kokemaan aidosti kansainvälisen ympäristön.
Kulttuuri ja ilmapiiri ovat pohjoismaiselle tuttuja, mutta keski-eurooppalaiset vivahteet tuovat elämiseen
väriä. Vaikka kulttuurissa on paljon tuttua, antaa muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa toimiminen paljon
arvokasta kokemusta eri kulttuureista ja toimimisesta eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Lisäksi
Tanska lienee ainoita kohteita, minne pääsee kuuntelemaan alkuun lähes siansaksalta kuulostavaa kieltä ja
käyttämään vaihtosuhteeltaan vaikeaa rahayksikköä, kuitenkaan luopumatta pitkäksi aikaa salmiakista ja
ruisleivästä.
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