Matkaraportti

Lennon varasin Graziin muutamaa kuukautta aikaisemmin, jolloin sain lennon vielä ihan
kohtuulliseen hintaan. Otin Lennon Grazin lentokentälle vaikka lento Wieniinkin olisi ollut varsin
kätevä, sillä Wienin lentokentältä lähtee suora bussiyhteys Graziin. Liikennöivä bussiyhtiö, Flixbus,
on vielä kaiken lisäksi opiskelijaystävällisen hintainen. Varatessani lennot päätin ottaa paluulennon
samalla. Myöhemmin minulle selvisi, että Grazista olisin voinut palata takaisin Suomeen jo paljon
aikaisemminkin kuin lukukauden viimeiseksi päiväksi merkittynä päivänä. Lukukauden päättymisen
ja kurssien päättymisen välillä kun on kuukauden mittainen tauko, jolloin osa tenteistä
järjestetään. Kursseilla järjestetään kuitenkin ensimmäinen tentti jo kurssin aikana, ennen tuota
”taukoa”.
Asunnon hankin paikalliselta opiskelija-asuntoyhtiöltä OEAD:lta. Muitakin asuntovaihtoehtoja on
ja suosittelenkin vahvasti tutustumaan myös muihin vaihtoehtoihin. Teknillisen yliopiston
opiskelijoille OEAD:lta kuitenkin löytyy varsin hyvällä sijainnilla olevia asuntoja, aivan yliopiston
läheisyydestä. Avaimen sain suoraan toimistolta, sillä satuin paikalle arkena ja toimistojen
aukioloaikaan. Käsitykseni mukaan avaimen voi järjestää itsellensä illalla tai viikonloppuna ESN:n
järjestämän buddy-systeemin kautta. Buddya kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen ulkomaille
lähtöä.
Alkuun kaikki oli hyvin uutta ja erikoista. Orientaatioviikkojen aikana oli kiirettä eri tapahtumiin,
joissa kerrottiin opiskelujen aloittamisesta, kaupunkiin muuttamiseen liittyvistä muodollisuuksista
ynnä muista virallisemmista asioista. Ensimmäisten viikkojen sisään mahtui myös paljon
vapaamuotoisempaakin toimintaa. Virastoissa käyminen ja kaavakkeiden paikan päällä
täyttäminen oli hieman erilaista verrattuna Suomeen, sillä Suomessa on jo hyvin monessa asiassa
siirrytty verkkoasiointiin. Alkumuodollisuudet yliopiston kanssa sen sijaan järjestyi hyvin kätevästi.
Käytössä oli yksi nettialusta, josta löytyi kurssi-ilmoittautumiset, sähköposti, oppimisympäristö,
tulokset yms. Alusta oli hyvin kätevä ja sitä kautta pystyi hoitamaan kaikki opiskeluun liittyvät
asiat. Orientaatiotapaamiset olivat lähtökohtaisesti pakollisia, mutta tapaamisten sisältö jaettiin
myöhemmin mm. facebook-ryhmässä ja sähköpostissa, joten vaihto-opiskelijoista pidettiin
perehdytyksen osalta oikein hyvin huolta.
Opiskelu yliopistolla muistutti Suomalaista systeemiä hyvin pitkälti. Kursseilla oli yleensä luennot,
laskuharjoitukset ja tentti. Kursseille ilmoittautumisesta voisin sanoa sen verran, että
kurssikuvauksiin ei kannata luottaa aivan täysin. Vaikka kurssin kuvauksessa saatetaan mainita,
että opetus tapahtuu englanniksi, saattaa vain luentokalvot olla englanniksi ja itse opetus saksaksi
tai päinvastoin. Tällaisten yllätysten varalta kannattaa miettiä itsellensä yksi tai kaksi varakurssia,
mikäli huomaa jonkin kurssin sisältävän liikaa saksankielistä opetusta. Kursseille ilmoittautuminen
onnistuu yleensä lukukauden alkamisen jälkeenkin, mikäli kurssilla on tilaa. Kursseille
ilmoittautuminen kannattaa silti hoitaa hyvissä ajoin, sillä kursseilla on rajattu paikkamäärä. Itse

ilmoittauduin kursseille joille ei ollut kauheasti muilla halukkuutta, mutta kuulin kursseista, joihin
moni oli joutunut varasijalle kurssin suuren suosion takia.
Saksan opiskelu Grazissa tapahtuu Karl-Franzenin Yliopistossa. Alkumuodollisuudet on näin ollen
tehtävä myös toiseen yliopistoon, mikäli saksaa haluaa opiskella. Ohjeet siihenkin annettiin hyvin
selkeästi ja opiskelun aloittaminen Karl-Franzenin yliopistossa oli helppoa. Kursseille tulee tosin
ilmoittautua hyvissä ajoin ja ne alkavat kuukautta aikaisemmin kuin varsinainen lukukausi
teknillisessä yliopistossa. Itselläni siis saksankurssi kesti syyskuun ajan ja varsinainen lukukausi
alkoi lokakuussa. Kuukautta aikaisemmin alkavan intensiivikurssin lisäksi voi varsinaiselle
lukukaudelle ottaa toisen kurssin. Ikävä puoli kursseissa on niiden maksullisuus. Ensimmäinen
saksankielen kurssi on melko kallis, mutta seuraavat ovat jo halvempia.
Eräs selvä ero suomalaiseen kurssisysteemiin oli kurssien epäsäännölliset ajankohdat. LUTissa
kurssit alkavat selvästi periodin alussa, mutta TU Grazissa kurssin saattoivat alkaa lukukauden
puolivälissä tai alkaa alussa ja loppua selvästi aikaisemmin kuin muut tai jotain näiden välillä. Tämä
mahdollisti sen, että joskus saattoi olla pari viikkoa luentoja ja harjoituksia aamusta iltaan ja joskus
pari viikkoa ilman opiskelua laisinkaan.
Urheilumahdollisuudet Grazissa olivat ainakin minulle riittävät. Grazin yliopistojen välillä toimii
yhteinen urheilujärjestö, joka järjestää ohjattuja ”kursseja” lukuisista lajeista. itse en osallistunut
kursseille, sillä pidin niitä liian kalliina. Lajikirjo oli kuitenkin todella laaja, jokaiselle löytyy varmasti
jotain. ESN järjestää lukuisia vapaa-ajan tapahtumia vaihto-opiskelijoille. Itse osallistuin mm.
vierailulle Puntigamerin (Paikallinen olut-merkki) panimolle ja alppihiihdon maailmacup
osakilpailuun Schladmingiin.
Joululoma Grazissa on myös samankaltainen Suomen joululoman kanssa. Joululoma alkoi 14.12. ja
kurssit jatkuivat loppiaisen jälkeen. Itävallassa sen sijaan tuntui olevan enemmän yhden päivän
mittaisia kansallisia pyhäpäiviä, joten vapaita päiviä tuntui olevan enemmän.
Koska välimatkat muualle Eurooppaan olivat suhteellisen lyhyet, päätin myös matkustella
mahdollisimman paljon. Varsinkin Balkanille pääsee Grazista todella kätevästi. Siellä suunnalla
kävin Sloveniassa ja Kroatiassa. Muita kaupunkireissuja tein Wieniin, Salzburgiin ja Müncheniin.
Muutamia kaupunkeja jäi käymättä, joissa olisin vielä halunnut vierailla, mm. Venetsia, Budapest
ja Bratislava. Kaikki em. kaupungit olivat parin tunnin bussimatkan päässä Grazista. Laskettelun
intohimoisena harrastajana toteutin myös haaveeni lasketella Alpeilla. Paikallinen urheiluliike
Gigasport järjesti päiväreissuja lähiseudun laskettelukeskuksiin ja hyödynsinkin niitä kahteen
otteeseen, Schladmingiin ja Nassgfeldiin. hinta per reissu oli n. 60€ sisältäen päivän lipun ja
matkat. Molemmat olivat oikein hyviä paikkoja. Kävimme myös Saalbachissa omatoimisesti parin
kaverin kanssa. Se oli käymistäni laskettelukeskuksista ylivoimaisesti paras.

