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1. Johdanto
Vaihto-opiskelun aikataulu Ateenassa:

Orientaatioviikko: 19.9-23.9.2012
Opintojen aloitus: 1.10.2012
Opintojen lopetus: 8.2.2013
Lomat: Joululoma 21.12.2012-7.1.2013
Tenttiviikot: 21.1-7.2.2013

2. Hakeminen vaihto-oppilaaksi
Päätimme kaverini Risto Retsjan kanssa hakea kevään 2012 jälkihaussa opiskelijavaihtoon
ulkomaille. Halusimme jonnekin lämpimään ja mahdollisimman erilaiseen kulttuuriin, kuitenkin
Euroopan sisällä. Kreikka vaikutti heti ensi silmäyksellä todella mielenkiintoiselta kohteelta ja
muutenkin olen aikaisemmin siellä olleilta vaihto-opiskelijoilta kuullut paljon positiivista
palautetta. Meille järjestyikin sieltä (Athens University of Economics and Business) paikat ja sen
jälkeen oli aika käydä valmistelemaan lähtöä. Itse hakuprosessi oli todella helppo (moni väittänyt
vaikeaksi, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa). Kaisa auttoi aina ongelmien ilmetessä ja kvpalveluiden sivuilta löytyy helpot ohjeet tarvittavien dokumenttien ja hakemusten täyttämisten
suhteen.

Kurssivalinnat olivat helppo tehdä ja niitä voi sitten oman mielenkiinnon mukaan vielä muokkailla
ensimmäisillä viikoilla kohdeyliopistossamme. Alustavasti valitsin viisi kurssia, joten kokoon olisi
tarkoitus saada 30 opintopistettä vaihto-opiskeluajalta, koska jokainen kurssi on 6 opintopisteen
arvoinen. Asunnon hankkiminen oli todella helppoa. Luimme edellisten Ateenan vaihto-oppilaitten
blogia ja sieltä löysimme vinkin ottaa yhteyttä Suomen Ateenan Instituutin asuntolaan. Asunnon
hankkiminen onnistui suomeksi ja oli hintatasoltaan aivan muiden opiskelija-asuntojen tasoinen.
Meillä kävi vielä kerran viikossa siivoja, mikä oli ehdotonta plussaa. Kuulin kuitenkin, että myös
Stay in Athensin kautta opiskelija-asuntojen hommaaminen oli helppoa. Tarjontaa löytyy runsaasti.

3. Vaihto-opiskelun aloitus
Käytännön asiat oli Suomessa hoidettu ja kesätyöt suoritettu, joten lähdimme lopulta 8.9.2012

Lappeenrannan lentokentältä Ryanairin lennolla Italiaan, Milanoon. Reissasimme Italiassa reilun
viikon, kunnes otimme Milanosta lennot Patrasiin Kreikkaan. Orientaatioviikkomme alkoi
Ateenassa 19.9. ja kesti aina 23.9 saakka. Tutustuimme viikon aikana muihin vaihto-opiskelijoihin,
kouluumme sekä tietysti Ateenaan ja kreikkalaiseen kulttuuriin. Maanantaina 24.9 teimme
rekisteröitymisen koululle ja hommasimme muun muassa ruokakortit sekä opiskelijakortit.
Rekisteröinti onnistui suhteellisen vaivattomasti, vaikka Kreikkalaiset käytännöt eroavatkin aika
paljon Suomalaisista käytännöistä. Kiitokset vaivattomasta rekisteröitymisestä kuuluu ehdottomasti
meidän tutoreillemme, jotka opastivat meitä kreikankielisten lomakkeiden täyttämisessä. 27.9-30.9
olimme meidän yliopiston vaihto-opiskelijoiden kanssa yhteisellä reissulla Mykonoksen saarella.
Tämä reissu oli ehdottomasti yksi mieleenpainuvimmista muistoista koko vaihto-opiskeluaikana.
Mahtava sää, mahtavat ihmiset, mahtava saari, mahtavat bileet, mahtava reissu.

Lokakuun ensimmäinen päivä meillä alkoi virallisesti luennot ja ensimmäisellä viikolla oli aikaa
tutustua kaikille kursseille, joille oli kiinnostusta. Lopulliset valinnat kurssien suhteen tuli tehdä
seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä, joten aikaa oli hyvin. Otin itse viisi kurssia, jotka
sattuivat olemaan kaikki keskiviikkona ja torstaina, joten minulle oli siis tiedossa viiden päivän
viikonloppu! Kurssit joita valitsin olivat Introduction to Marketing, Managerial Decision Making,
International Economics, Money and Capital Markets ja Legal Aspects of European Integration.
Jokainen kurssi oli 6 opintopisteen arvoinen. Kaikki nämä kurssit olivat pääasiassa mielenkiintoisia
ja uutta asiaa minulle, joten ei ollut vaikeaa motivoitua kursseille.

4. Opiskelu ja kurssit
Kaikki luentomme järjestettiin erillisessä rakennuksessa lähellä yliopistoa. Luennoilla oli ainoastaan
vaihto-opiskelijoita, mikä oli toisaalta hyvä, toisaalta huono asia. Olisi ollut mukava päästä
tutustumaan enemmän kreikkalaisiin opiskelijoihin.

Introduction to Marketing kurssilla käsittelimme markkinoinnin käsitteitä ja teimme yhden
isomman ryhmätyön. Todella opettavainen kurssi ja meillä oli vielä todella pieni ryhmä kurssilla
(vain 10 opiskelijaa), joten oli aika intensiivistä opiskelua. Opettaja oli lisäksi oikein mainio ja
puhui hyvää englantia. Managerial Decision Making oli tietokoneluokassa tapahtuvaa lineaarisen
optimoinnin ja muiden päätöksenteon tukivälineiden käytön opettelua. Pidimme luennoilla joka
viikko pieniä powerpoint esityksiä, mitkä olivat todella opettavaisia. International Economics kurssi
oli kansainvälisen kaupan käsittelyä ja makroekonomiaa. Kurssilla oli tentin lisäksi välitentti, joka
helpotti tentteihin valmistautumista. Kurssi oli kuitenkin todella haastava, koska kyseessä oli

makroteorian jatkokurssi, enkä varsinaisesti ollut makroteoriaa sen enempää aikaisemmin
opiskellut. Money and Capital Markets oli rahoituskurssi, jossa käsiteltiin rahoitukseen liittyviä
seikkoja. Legal Aspects of European Integration kurssi pureutui Euroopan unionin historialliseen
kehittymiseen ja esimerkiksi siihen, mitä hyötyä Euroopan unionista on sen jäsenvaltiolle ja
asukkaille. Kurssilta oli suullinen tentti, jossa jokainen kurssille osallistuja vietti noin 15 minuuttia.

Kävin paria luentoa lukuun ottamatta kaikilla luennoilla, vaikka vain kahdella kurssilla oli
”luentopakko”. Muutamalla viikolla Kreikassa oli lakkoja, joiden takia luentoja oli peruttu, mutta
sepä ei meitä vaihto-opiskelijoita kovinkaan paljon haitannut, kyllä aina tekemistä kuitenkin riitti.
Joululomalle tulin Suomeen 15.12 ja olin täällä 8.1 saakka. Menetin ainoastaan yhden viikon
luennot ennen joulua, mikä ei omia opiskelujani haitannut. Tentit alkoivat 21.1 ja minulla
henkilökohtaisesti tentit ajoittuivat tasaisesti. Päivämäärät jolloin minulla oli tentit; 23.1, 31.1, 1.2,
6.2, ja 7.2. Kaikki tentit olivat suhteellisen vaativia, mutta eivät ylitsepääsemättömiä.
Todennäköisesti kaikki menivät läpi ja näin ollen sain kaikkien kokemusten lisäksi mukaani
reissusta myös 30 opintopistettä. Lensimme takaisin Suomeen heti tenttien jälkeen, 8.2, joten oli
aika hyvästellä Kreikka. Haikeat jäähyvästit oli jätettävä. Vaihto-opiskelu oli mielettömän mahtava
kokemus.

5. Vapaa-aika ja muistelmat
Syyskuun lopulla, 27.9-30.9, olimme meidän yliopiston vaihto-opiskelijoiden kanssa ensimmäisellä
yhteisellä reissulla Mykonoksen saarella. Tämä reissu oli ehdottomasti yksi mieleenpainuvimmista
muistoista koko vaihto-opiskeluaikana. Mahtava sää, mahtavat ihmiset, mahtava saari, mahtavat
bileet, mahtava reissu. Tämän reissun lisäksi kävin toisen yliopiston reissulla Thessalonikissa, joka
oli myös mahtava reissu, vaikkakin aika paljon bussissa istumista. Tammikuussa vuokrasimme
auton kolmen kaverin kanssa ja kävimme parin päivän reissulla katsomassa Meteoran luostarit.
Aivan mahtava ja upea paikka!

Voin kaikille lämpimästi suositella kaikille Kreikkaa ja Ateenaa vaihtokohteeksi. Siitä tuli minulle
puolen vuoden aikana kuin toinen koti. Ateenassa on joka päivä uutta nähtävää ja tämä
miljoonakaupunki ei nuku koskaan. Asuimme Suomen Ateenan Instituutin kautta ja meillä oli siellä
toimistossa töissä suomalaissyntyinen nainen, joka auttoi meitä tarpeen tullen. Kreikkalaiset ihmiset
ovat ystävällisiä ja ilmasto on mitä mainioin. Taloudellisesti maalla ei mene kovinkaan hyvin ja se
kyllä näkyy jonkin verran jokapäiväisessä elämässä muun muassa mielenosoitusten ja lakkojen
takia. Toivottavasti tämä tilanne tulee tulevaisuudessa parantumaan. Kaiken tämän mahtavan

kokemuksen ja unohtumattoman puolen vuoden jälkeen on kuitenkin mukava palata takaisin
Suomeen ja muistella mahtavaa viittä kuukautta lämmöllä. Tulen varmasti vielä palaamaan
Kreikkaan ja Ateenaan.
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