Suoritin lukukauden kestäneen vaihto-opintojaksoni Grazin teknillisessä yliopistossa, Itävallassa. Saavuin
Graziin syyskuun puolessa välissä, sillä työkuvioideni vuoksi en voinut osallistua syyskuun alusta alkavalle
saksan intensiivikurssille. Orientaatioviikko alkoi syyskuun 21. päivänä ja varsinainen lukukausi lokakuun
alussa. Saksan intensiivikurssille osallistuvilla orientaatioviikot olivat luonnollisesti jo aiemmin. Yksittäisiä
lomapäiviä mahtui lukukauden ajalle useita. Niitä oli huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Joululoma oli
pituudeltaan kolmisen viikkoa. Se alkoi 19. päivä ja päättyi 11. päivä tammikuuta. Tentit ajoittuivat itselläni
joulukuun loppupuolelle sekä tammikuun lopulle. Yliopiston kurssit olivat kuitenkin kestoltaan varsin
erimittaisia; jotkut intensiivikurssit olivat vain parin päivän mittaisia, toiset kurssit muutaman viikon ja osa
sitten koko lukukauden mittaisia kursseja. Grazissa lukuvuosi koostui talvi- ja kesälukukaudesta,
jaksojärjestelmää siellä ei tunnettu. Teknillinen Yliopisto koostui kolmesta kampusalueesta, Vanhasta
kampuksesta, Uudesta Kampuksesta sekä Inffeldgassen kampuksesta, jossa suurin osa kursseistani
pidettiin.
Koska en osallistunut saksan intensiivikurssille, halusin ottaa saksan kurssin, joka kesti koko lukukauden
ajan. Saksan kurssit järjesti ”Treffpunktsprachen”, joka kuului osana Karl-Franzenin yliopiston (=Unigraz)
järjestelmän piiriin. Näin ollen minun tuli luoda myös tunnukset Unigrazin järjestelmään teknillisen
yliopiston (TUGraz) lisäksi. Tähän sai kuitenkin hyvät ohjeet heti orientaatioviikoilla. A-kielitason saksan
kurssit maksoivat 60 € ja B-tason 30 €. Lukukauden aikana suoritettavat saksan kurssit olivat 3 op laajuisia
ja lukukauden alussa suoritettiin saksan kielen kirjallinen tasotesti, josta sai suuntaa sille, mille kielitasolle
oli oikeutettu ilmoittautumaan.
Ennen vaihdon alkua tekemäni ”Learning Agreement” meni lukukauteni aikana kokonaan uusiksi. Tähän
dokumenttiin sai tehdä muutoksia vain kertaalleen, joten palautin lopullisen Learning Agreementtini vasta
lukukauteni lopussa, eli tammikuun viimeisellä viikolla, jotta sain merkittyä siihen oikeat kurssit.
Orientaatioviikoilla käytiin läpi huolellisesti niin opintoihin kuin vapaa-aikaan liittyviä asioita. Heti aluksi tuli
muistaa ilmoittautua Grazin kaupungin asukkaaksi täyttämällä ”Meldezettel”. Lisäksi Steiermarkin läänin
asukkaaksi tuli rekisteröityä 15 euron hintaan tekemällä "Confirmation of Registration”, mikäli viipyy
kaupungissa yli 3 kuukauden ajan. Mikäli tätä ei tehnyt 3 kuukauden sisään, oli riski saada reilun 200 €
sakko. Alkuvaiheessa tuli paljon informaatiota erilaisista käytännön asioista, mutta alkuun jaettiin myös
hyvin kirjallista materiaalia, josta pystyi tarkistamaan, että kaikki tärkeimmät asiat varmasti ovat tulleet
tehdyksi.
Orientaatiopäivien aikana oli mahdollisuus ilmoittautua urheilukursseille. Kurssitarjonta oli huikea. Itse
osallistuin lentopallokurssille ja lukukauden aikana päädyin myös toiselle lentiskurssille sekä muutamaan
otteeseen myös lähikaupungin Weizin pääsarjajoukkueen treeneihin. Lentopallon lisäksi valikoimassa oli
lähes kaikki urheilulajit, jotka mieleen vain tulivat ja enemmänkin. Valikoimassa oli Indian Balancesta
kanoottiharrastukseen. Eri kursseja oli suunnilleen 1000 kpl. Grazissa oli useita kuntosalivaihtoehtoja. Tosin
monissa oli minimiaika jäsenyydelle 12 kk, mikä tietenkin yhden lukukauden vaihtarille oli mahdottomuus.
Itse ostin jäsenyyden 3D Fitness Studiolle, jossa pystyin määrittelemään sopimuksen juuri vaihtoajalle
sopivaksi. Hinta oli noin 20 €/kk. Itse koin paikan hyväksi ja mikäli haluat käydä salilla, suosittelen kyllä tätä
paikkaa.

Saksan kurssin lisäksi suoritin seuraavat kurssit:
SES.201 Introuction to Satellite Communications (kursio satelliitti-maa-asemalle)
303.029 Economic and Ecological Technology Management (intensiivikurssi, jossa arvosana ryhmätyön
perusteella)
336.040 Leadership and Motivation (parin päivän mittainen intensiivilkurssi)
434.357 Energy Economics (koko lukukauden kestävät “perusluennot” ja lopuksi kirjallinen tentti)
434.401 Practical Aspects of Renewable Energies (kursio vesivoimalaitokselle ja tuulipuistoon, lopuksi
kirjallinen tentti, itse korvasin vesivoimaosuuden raportilla, sillä vesivoimaan liittyvä materiaali oli
ainoastaan saksaksi)
669.284 Energy in Process Engineering (luentoja ja lopussa seminaari, ei tenttiä)
940.021 English for Engineers (lopuksi suullinen tentti pareittain)
Itse olin suorittanut kaikki pakolliset kurssini jo ennen Graziin saapumista, joten minulta puuttui vain
muutama vapaavalintainen kurssi diplomivaiheen tutkinnostani. Valitsin kursseja eri tiedekunnista ja
mikään edellä mainituista kursseista eivät mielestäni olleet liian työläitä. Yhteensä suoritin lukukauden
aikana 23 opintopistettä.
Graz on suhteellisen tiivis kaupunki ja ehkä paras kulkuneuvo liikkumiselle on polkupyörä. Polkupyöriä näkyi
katukuvassa runsaasti. Itse ostin Grazin kaupungin kattavan lipun julkisille kulkuneuvoille. Yliopisto oli aivan
ratikkalinjojen varrella, joten niillä pääsi yliopistolle kätevästi. Koko lukukauden kattava lippu julkisille oli
noin 110 euroa. Haittapuoli julkisissa oli se, että klo 19 jälkeen liikennöinti harveni huomattavasti ja
yölinjoja oli vain muutamia, joten illan venähtäessä piti matka taittaa jalan tai taksilla. Pyöriä kauppailtiin
paljon vaihtarilta toiselle ja hinnat vaihtelivat vähän sen mukaan, miten epätoivoisesti joku halusi
pyörästään päästä eroon ennen lähtöä. Suunnilleen 60-100 € monet maksoivat pyörästään. Toki
mahdollisuus oli myös hommata pyörä kaupasta ja osa paikoista oli valmiita sopimukseen, joissa osa
rahasta palautettiin, kun lukukauden päätteeksi pyörä palautettiin takaisin kauppaan. Mikäli aiot matkustaa
vaihtosi aikana, kannattaa hankkia ÖBB:n ”Vorteilscard”, joka maksaa 20 € alle 26-vuotiaille opiskelijoille. Yli
26-vuotiaille hinta muistaakseni oli lähes 100 euroa. Tällä alennuskorteilla sai junalipuja puoleen hintaan ja
esimerkiksi yksi matka Budapestiin maksaa kortin hinnan kevyesti takaisin.
ESN järjesti suurempia bileitä muutaman kappaleen lukukauden aikana, useimmiten Postgaragessa, mihin
mahtui hyvin ihmisiä sisään ja turhilta odotteluilta vältyttiin. ESN järjesti myös monia muita mielenkiintoisia
reissuja. Itse kävin muun muassa Zotterin suklaatehtaalla, Loipersdorfin Spassa ja Wine road tripillä. Nämä
olivat kaikki hyviä reissuja. ESN järjesti myös visiitin Arnold Schwarzeneggerin kotikonnuille, viikonlopun
kestävän laskettelureissun sekä matkoja muun muassa Sloveniaan. Lukukauteni aikana käytiin
kaveriporukalla Sloveniassa ja Unkarissa. Suosittelen ehdottomasti matkustelua, sillä Grazista ei ole kovin
pitkä matka esimerkiksi naapurimaiden pääkaupunkeihin eivätkä hinnatkaan kovin suuria ole. Muistaakseni
meno-paluuliput Budapestiin olivat vajaat 50 euroa. Kävin myös pariin otteeseen laskettelemassa.
Gigasport järjestää laskettelureissuja suopeaan hintaan. Ensimmäinen laskettelureissu Kreichbergissä oli
juuri Gigasportin järjestämä. Mikäli on luonnonlumen ystävä, suosittelen Tauplitzia, sillä se on yleensä yksi
runsaslumisimmista laskettelukeskuksista. Tammikuu alussa siellä oli lähes 2 metriä lunta ja paikallinen
yrittäjä kertoi, että muutamaan otteeseen lunta on ollut jopa yli 5 metriä, joten lumesta siellä ei ainakaan
puutetta ole.
Grazissa on paljon hyviä pubeja ja opiskelijoiden keskuudessa suosittuja rafloja. Yksi suosituimmista olivat
samaan yhtiöön kuuluvat Sägewerk ja Area5. Yhtiöön kuului myös 6 muuta paikkaa, jotka kaikki tuli käytyä
läpi. Näissä paikoissa sai mm. pizzaa ja hampurilaisia, joiden täytteet ja koon sai itse valita. Hintataso oli
noin 5-6 euroa. Monet kävivät näissä paikoissa myös oluilla, joiden hinnat pyörivät kolmen euron kieppeillä.

Oma suosikkipaikkani oli Jakominiplatzin (julkisen liikenteen keskuspiste) lähellä sijaitseva Schnitzelhaus,
jossa tuli lukukauden aikana käytyä kymmeniä kertoja. Paikan schnitzelit olivat erinomaisia niin makujen
kuin koon puolesta. Ehdottomasti suosittelen käymään kyseisessä paikassa.
Asuin lukukauteni ajan yksiössä. Löysin netistä ilmoituksen, jossa etsittiin vuokralaista lukukauden ajaksi,
sillä eräs paikallinen opiskelija oli itse lähdössä suorittamaan omaa vaihtoaan Espanjaan. Parin sähköpostin
ja Skype-haastattelun jälkeen valinta kohdistui minuun ja sain yksiön erinomaisesta paikasta, joka oli hyvien
kulkuyhteyksien päästä keskustasta ja yliopistolta. Myös kaupat ja muut palvelut olivat lähellä. Kaupoista
suosin itse Lidliä, sillä se oli muita hieman halvempi ja tuotevalikoima itselleni sopiva. Muita kauppoja olivat
Billa, Hofer sekä Spar. Kaupat menivät kiinni arkisin kahdeksaan mennessä, ja sunnuntaisin kaikki Grazin
kaupat, lukuun ottamatta päärautatieaseman Sparia, olivat kiinni, mikä erityisesti vaihtoni alkupuolella
tuntui oudolta.
Kokonaisuudessaan vaihto oli aivan mahtava ja ainutlaatuinen kokemus. Hyvä yhteishenki niin vaihtareiden
kuin paikallisten opiskelijoidenkin kanssa. Vaihdon aikana suullinen kielitaito parani selvästi niin englannin
kuin saksan osalta. Saksan kieli kehittyi erityisesti kielen ymmärtämisen suhteen, sillä ennen vaihtoani olin
opiskellut saksaa vain yliopiston neljä kahden nopan kurssia. Suosittelen ehdottomasti Grazia
vaihtokohteena!

