Minna Laakso

MATKARAPORTTI
Graz, Itävalta

Saavuin Graziin tiistaina 4.2.2014. Jos olet alle 26-vuotias, niin kannattaa katsoa
Finnairin nuorisohinnat, joilla pääsee edullisesti suoralla lennolla Wieniin. Wienistä on
helppoa hypätä Graziin menevään junaan. Välimatkaa on noin 250km ja junamatka
kestää 2,5h. Mikäli aikoo matkustaa paljon junalla Itävallan sisällä, kannattaa
ehdottomasti hommata Vorteilscard
(http://www.oebb.at/en/Services/New_for_you/The_OeBB_VORTEILSCARD/index.jsp).
Vorteilscardilla saa 50 % alennusta Itävallan sisäisitä junalipuista! Keskimääräisesti
maksoin Graz-Wien välistä 14 € per suunta. Ei siis paha, kun HKI-LPR välikin on tuota
enemmän. Jos on oikein ajoissa varaamassa junalippua, saattaa Wieniin päästä
Grazista 9 eurolla ja sama tietenkin toiseen suuntaan.
Aikataulusta:
Kielikurssin tasotestit alkoivat 5.2.2014, itse kielikurssi 10.2.2014 ja varsinainen
lukukausi 3.3.–5.7.2014. Infoviikot alkoivat muistaakseni kielikurssin viimeisellä viikolla
(tai keskimmäisellä), mutta infojen ajankohdat ovat organisoitui niin, etteivät ne ole
päällekkäin kielikurssin kanssa. Vuoden 2015 kevätlukukauden (siellä summer
semester) aikataulu näyttäisi olevan 2.3.–4.7.2015. Tästä voisi päätellä, että kielikurssin
tasotestit ovat 4.–5.2.2015 ja kielikurssi seuraavasta maanantaista eteenpäin. Aivan
varma en tietenkään voi tästä asiasta olla, mutta viime vuonna tuli kyllä kotiin infoa
hyvissä ajoin. Tässä kuitenkin hyödyllinen linkki, josta selviää myös loma-ajat:
http://www.uni-graz.at/en/studying/for-prospective-students/important-dates-anddeadlines/. Lomia oli aika paljon ja lukukausi oli ohi yhdessä hujauksessa. Esimerkiksi
pääsiäisloma oli kolme (3) viikkoa, jolloin oli kivasti aikaa matkustella.
Mikäli sinulla on suunnitelmia poistua maasta ennen lukukauden päättymistä, kuten
minulla oli, kannattaa siitä sanoa kurssin vetäjälle jo heti ensimmäisellä tunnilla ja sopia
esim. mahdollisesta nettitentin mahdollisuudesta. Suurin osa tenteistä oli kesäkuun
puolella, vain Business Englishin kurssit kestivät aivan viimeiselle viikolle asti ja niissä
onnistuimme puhumaan itsellemme nettitentit, koska tenttiä ei kuulemma missään
tapauksessa voinut tehdä etukäteen…
Kielikurssista (intensiivi):
Grazin yliopisto tarjoaa siis mahdollisuuden osallistua kielikurssille ennen varsinaisen
lukukauden alkua. Kielikurssi on intensiivikurssi, joka koostuu kahdesta
tasotestipäivästä ja kolmen viikon (5päivää/vko) opetusjaksosta. Kurssi on maksullinen
(olikohan noin 200 €), mutta aivan loistava ja todella suosittelen sitä kaikille vaihtareille!
Opin tällä kielikurssilla enemmän saksaa kuin koskaan aiemmin, vaikka minulla oli
saksan opintoja kasassa jo LUT:sta 8 op sekä ala- ja yläasteen opinnot A2-kielenä.

Kaiken lisäksi yleensä parhaimmat vaihtarikaverit löytyvät juuri tämän kurssin aikana,
joten osallistuminen on MUST!
Tasotestejä ei kannata jännittää, niillä vain katsotaan oikean tasoinen kurssi juuri
sinulle. Itse koin joutuvani hieman liian vaikeaan ryhmään, joten sain vaihtaa alemmalle
tasolle. Ryhmän vaihtaminen alas- tai ylöspäin siis onnistuu kahden ensimmäisen
kurssipäivän aikana.
Kielikurssit (lukukauden aikana):
Kielikeskus on erotettu yliopistosta sillä tavalla, että heidän tarjoamat kielikurssit
maksavat ja niille täytyy ilmoittautua erikseen. Halusin jatkaa saksan opintoja
intensiivikurssin jälkeen seuraavalta tasolta. Kurssi maksoi muistaakseni noin 50 €, eli
huomattavasti vähemmän kuin intensiivikurssi. Ajattelin hinnan olevan pieni panostus
hyötyyn nähden. Luentoja oli aina kerran viikossa. Kaikki kieliopinnot menevät
kielikeskuksen kautta ja ovat maksullisia, mutta esim. Business English kurssit ovat
tiedekunnan tarjoamia, joten ne eivät ole maksullisia, koska eivät ole varsinaisia
KIELIkursseja. Niihin myös ilmoittaudutaan samalla tavalla kuin muille varsinaisille
kursseille.
Opiskelusta:
Kursseista, jotka valitset Suomesta käsin, ei kannata stressata. En edes ymmärrä
minkä takia kurssit pitää valita etukäteen, sillä ne valitaan taas uudelleen Grazissa. Ja
vain siis nämä Grazissa valitut kurssit merkkaavat, joten on aivan sama, mitä valitset
ennen lähtöä. Infoviikoilla sinulle kerrotaan mitä kursseja voi ylipäätään valita. Jos olet
business administration -ohjelmassa, ei suinkaan ole itsestään selvää, että voit ottaa
kursseja esimerkiksi kansantalouden (economics) puolelta. Lisäksi kursseille pääsy ei
ole itsestään selvää. Kurssille pääsy selviää muutaman päivän kuluttua valinnoista.
Kannattaa siis valita muutama ylimääräinen kurssi just in case, jotta sinulla on tarpeeksi
kursseja, mikäli sinua ei hyväksytä kaikille valitsemillesi kursseille. Itse pääsin kaikille
kursseille, jotka valitsin, niin tipautin sitten muutaman ylimääräisen kurssin pois. Mutta
valitse siis pari kurssia enemmän kuin tarvitset ja poista sitten, kun on selvillä mille
kursseille olet päässyt!
Osa kursseista on luentotyylisiä ja osassa taas vaaditaan enemmän interaktiivista
keskustelua luennoilla. Osassa on läsnäolopakko, osassa ei. Osassa tehdään
ryhmätöitä ja osassa ei. Itselläni oli nämä kaikki variaatiot. Joillain kursseilla työmäärä
saattaa yllättää, sillä voi olla esim. viisi pienempää ryhmätyötä, yksi isompi ryhmätyö ja
lisäksi vielä tentti. Joillain kursseilla taas pelkkä tentti jne.
Itse kävin kaikki kurssini englanniksi, sillä ei tuo saksan kieli vielä ihan niin hyvin taivu.
Kursseja on kuitenkin mahdollista käydä myös saksaksi. Itseasiassa englanniksi
opetettavia kursseja oli tarjonnassa yllättävän vähän ja en esimerkiksi pystynyt
suorittamaan minkäänlaista sivuopintokokonaisuutta vaan kursseja oli vähän sieltä

täältä. Sain kuitenkin opintoja kasaan enemmän kuin vaaditut 20 op. Suoritin seuraavat
kurssit:
Saksan intensiivikurssi (6 op)
Saksan jatkokurssi (3 op)
Macroeconomics (4 op)
Human resource management in practice (4 op)
Practical business planning (yrityspeli) (2 op)
Business English 1 (4 op)
Business English 2 (4 op)
+Vaihtokieli (3 op)
30 op.
On myös mahdollista ottaa yliopiston kautta maksullisia liikunnankursseja, mutta
opintopisteitä niistä ei saa. Itse olin step aerobics kurssilla, joka oli kerran viikossa ja
maksoi muistaakseni 20 €. Urheilukursseja löytyy vaikka minkälaisia kamppailulajeista
moderniin tanssiin ja kaikkea siltä väliltä. Suosituimpia kursseja opiskelijat menee tosin
jonottamaan jo edellisenä yönä, kun ilmoittautuminen alkaa. Itse en tähän syyllistynyt,
vaan katsoin myöhemmin mitä kursseja oli jäljellä ja mieluinen löytyikin ilman jonottelua.

Buddy program:
Ilmoittaudu ehdottomasti ESN:n buddy-ohjelmaan. Käytännössä saat siis paikallisen
tutorin. Tämä on korvaamaton apu, kun taistelet Itävallan byrokratiaa vastaan. :D Oma
buddyni oli vastassa juna-asemalla auton kanssa ja käytti meidät heti Ikeassa ja
ruokakaupassa. 
Asuminen:
Öead:n (paikallinen LOAS) kautta saa helposti ja vaivattomasti kämpän. Tosin
vakuusmaksu on huimat 750 €, joka pitää maksaa ennen kuin he edes käsittelevät
hakemusta. Esimerkkejä asunnonjärjestäjistä saatte sitten kotiin tulevien paperien
mukana.  Itse halusin asua keskustassa, vaikka yliopistolle oli hieman matkaa. Asunto
sijaitsi Neutorgassella ja suuri plussa oli kellarista löytyvä kuntosali. Kannattaa miettiä
mikä on paras paikka itselle. Koulun lähellä ”Uni-viertelillä” on parhaimmat bileet, eli jos
arvostaa lyhyttä kotimatkaa aamuyöllä, niin yliopiston lähistö on silloin parempi paikka.
:D Suosittelen kuitenkin ehdottomasti pysymään Mur-joen länsipuolella. Graz on pieni
(noin Tampereen kokoinen) kaupunki, jossa on helppo kulkea paikasta toiseen pyörällä.
Myös julkinen liikenne eli tramit ja bussit pelaa hyvin. Metroa ei kaupungissa ole.

Polkupyörä:
Suosittelen ostamaan polkupyörän, sillä kaupungissa on helppoa ja ihana liikkua
paikasta toiseen pyörällä lyhyiden välimatkojen ansiosta. Näin ei myöskään ole
riippuvainen julkisten aikatauluista. Varsinkin, jos yliopistolle on vähän pidempi matka,
niin pyörä on bueno. Suosittelen pyörän ostamista Rebikel nimisestä liikkeestä
e(http://www.rebikel.at/). He myyvät käytettyjä, kunnostettuja pyöriä, ja lupautuvat
ostamaan pyörän takaisin sinulta 50 %:lla myyntihinnasta. Ei siis tarvitse stressata
saako pyörää myydyksi vai ei. Itselläni kävi tuuri ja ostin ko. liikkeestä pyöräni 140
eurolla, Rebikel olisi siis tällöin ostanut sen takaisin 70 eurolla, mutta sain pyöräni
sattuman kautta myytyä tutun poikaystävälle 100 eurolla. Käytännössä maksoin siis
pyörästäni 40 €! Sellainen varoitus sitten, että Graz on pyöräilykaupunki ja tämä myös
tarkoittaa, että poliisi on paljon kiinnostuneempi pyöräilijöistä kuin esimerkiksi
Suomessa. Älä siis aja pyörällä humalassa tai edes pienessä sievässä. Sakot alkavat
muistaakseni 750 € ja nousee promillien mukana. Yksi kaverin kaveri sai kuulemma yli
1000 € sakon tankojuoppoudesta…. Kannattaa siis jättää pyörä suosiolla kotiin, jos
suuntana on baari tai sitten taluttaa pyörää, mikäli ei ole ajokunnossa. Muista myös
käyttää valoa heti, kun tulee hämärää. Mikäli pyörän valo ei toimi, niin käytä esim.
otsalamppua. Kyllä, näitäkin sankareita nähtiin. :D

Kaiken tämän löpinän jälkeen, josta toivottavasti on ollut jotain hyötyä, voin lämpimästi
suositella vaihtoon lähtöä tähän ihanaan Alppimaahan, jossa myös ruoka ja juoma ovat
paljon edullisempia kuin rakkaassa kotimaassamme.

Liebe Grüβe,
Minna

