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1 JOHDANTO
Itselleni lähteminen Uuteen-Seelantiin oli melko helppo valinta sen jälkeen kun olin
kuullut voittaneeni KV- messujen arvonnassa ”vapaavalintaisen”- tiketin. Olin jo
lukioaikoinani harkinnut sinne menemistä upean luonnon ja englannin oppimisen
kannalta.

Tässä raportissa pyrin kertomaan seuraaville menijöille tarpeellisia asioita ja
välttämään tarkoituksella edellisten kertomuksien toistamista. Älä siis ihmettele
mikäli mielestäsi jotain tärkeää tietoa puuttuu, löydät sen todennäköisesti
aikaisemmista kirjoituksista.

2 LÄHTÖVALMISTELUT
Yliopistostammehan on todella vaikeaa päästä Uuteen-Seelantiin, joten suosittelen
arvontalipun jättämistä messupäivillä.

LUT: n valinnan jälkeen hakeminen

kohdeyliopistoon onkin sitten huomattavasti helpompaa. Muutama hassu paperi ja se
on siinä. Tosin kannattaa varmistaa että ne paperit on täytetty huolellisesti ja
todennettu oikeaksi, muuten niitä joutuu lähettelemään uudelleen.

Aikaisemmissa

kirjoituksissa

vaihtelevat

kertomukset

TOEFL-

kielitestin

tarpeellisuudesta. Itselleni ainakin riitti oman yliopiston englannin kielen lehtorin
todistus kielitaidosta. Tässä sekä muissa asioissa uskoisin että kunhan paperit vain
näyttävät tarpeellisen virallisilta ja että leimoja löytyy riittävästi, niin ne yleensä
kelpaavat.

Itse en viisumia hakenut Suomesta käsin, vaan luotin aiempiin kertomuksiin jotta
perille kyllä pääsee ilmankin. Ainoat ongelmat tulivat yllättäen jo Helsinki-Vantaalla
kun paluulippu oli varattuna vajaan puolen vuoden päähän (turistiviisumilla saa
maassa olla 3 kuukautta). Tähän ratkaisuna oli onneksi AUT: n hyväksymiskirje
(Offer of Place), joten se kannattaa pitää visusti mukana. Tätä lappua kyselivät myös
Aucklandissa. Maahan siis pääsin turistiviisumilla, jonka aikana oli opiskeluviisumia
haettava. Perillä viisumin hakeminen koulun kautta on helpompaa, mutta siitä joutuu
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maksamaan hieman extraa. Suosittelisin kuitenkin viisumin hakemista jo Suomesta
käsin mikäli passin lähettäminen Haagiin kiinnostaa. Ilman viisumia lähteminen on
aina hieman riskipeliä.

AUT: n tarjoama vakuutus on suomalaisen opiskelijan pakko ottaa, mikäli haluaa
opiskelupaikan saada. Tämä on mielestäni hyvin kattava, joten en näe tarvetta ottaa
Suomesta toista vakuutusta päälle. Varsinkin kun ensimmäiset kolme reissukuukautta
suomalainen jatkuva matkavakuutus on voimassa. Mikäli on tarkoitus matkustaa
opiskelujen jälkeen pidempään, kannattaa siihen jokin turva ottaa. AUT: n
vakuutuksella pääsee käyttämään kätevästi lääkäripalveluja yliopistolla.

Lennot ovat kalliita toiselle puolen palloa, joten niiden suhteen kannattaa olla ajoissa
liikenteessä. Itse päädyin ottamaan Kilroyn muutoskelpoiset opiskelijaliput, mikäli
paluumatkan suunnitelmat olisivatkin muuttuneet. Uudessa-Seelannissa ja lähialueilla
kannattaa käyttää suoraan paikallisia lentoyhtiöitä niin selviää edullisemmin.

3 KÄYTÄNNÖN ELÄMÄ
Aucklandissa asuin Wellesley Student Apartmentsilla (WSA) joka sijaitsee aivan
yliopiston vieressä. Jani kertoo edellisessä raportissa hyvin WSA: n ja Unilodgen
eroista, joten en puutu siihen enempää.

WSA: sta voin kuitenkin muutaman asian lisää kertoa. Paljon riippuu omasta tuurista
että millaiset kämppikset sattuu saamaan. Toki tätä voi toivoa jo omassa
hakemuksessaan. Itselleni sattui sinällään hyvä mäihä, että kämppikset olivat
suhteellisen rauhallisia joten bileitä meidän asunnossa ei hirveästi ollut. Toisissa
asunnoissa se taas voi olla melkein päivittäistä. Käsittääkseni kuitenkin asuntoa voi
mahdollisuuksien mukaan vaihtaa mikäli huonetovereiksi sattuu porukkaa joilla ei
kaikki mutterit ole kiristettynä. Wellesleylle oli nyt myös uutuutena tullut vuokraan
kuuluva netti, joka oli myös suhteellisen nopea noin Uuden-Seelannin mittakaavassa.

Auckland on mielestäni vain yksi iso kaupunki mutta merien läheisyys tuo siihen
piristystä. Suosittelen lämpimästi vierailua läheltä löytyvillä saarilla (Rangitoto,
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Waiheke, etc.) mikäli haluaa irtiottoa kaupungin sykkeestä. Lisäksi nopeasti
kaupungin ulkopuolella alkaa paljastua ”oikea” Uusi-Seelanti. Suosittelen myös Sky
Towerissa vierailua heti alkuaikoina jotta saa paremman kuvan kaupungista.

Aikaisempien kertomusten mukaan monella oli ollut ongelmia kuittien suhteen, mutta
itse en tähän voi yhtyä. Kuitteja ei muistaakseni kertaakaan kysytty uudelleen.

Pankkitiliä en paikanpäällä avannut, koska arvelin sen hieman turhaksi muutaman
kuukauden takia. Tähän pitää myös mielestäni olla viisumi. Tosin mikäli haluat nähdä
pikkuisen vaivaa ja säästää hieman euroja, suosittelen tilin avaamista heti kun vain
mahdollista. Suomalaisella luottokortilla pärjäsi lähes jokaisessa paikassa, mutta
tietenkin kuluja kertyy vähän maksamisesta sekä käteisen nostamisesta.

Puhelinliittymänä itselläni oli 2 degrees, joka joidenkin arvioiden mukaan oli halvin.
Liittymä pelitti ihan hyvin paitsi vähän korvemmassa.

Syömisestä sen verran että paikkojahan Aucklandissa riittää paljon ja ulkona
murkinoimisen hintataso on huomattavasti halvempaa kuin Suomessa. Itselleni
suosikiksi muodostui Wellesleyn viereen avattu PitaPit, josta saa edullisesti
terveellisen ja täyttävän pitan.

4 OPISKELU
Opiskeleminen ylipäätään AUT: ssa on pitkälti Suomen lukio-opetuksen tapaista.
Ryhmät ovat pieniä, kotitehtäviä on paljon ja tunneilla keskustellaan porukassa.
Opinnot eivät siis mitään mahdottoman haastavia ole mutta tietenkin oman
vaikeutensa niihin tuo englannin kieli.

Lukukausi Aucklandissa alkaa helmi-maaliskuun vaihteessa. Puolitoista viikkoa tätä
ennen oli yksi päivä vaihtareiden orientaatiota. Seuraavalla viikolla olisi kai jotain
pientä ohjelmaa ollut myös, mutta itse näin parempana tämän ajan matkustaa.
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Lukukauden aikana on suoritettava 4 kurssia (60 points). Kuitenkin aluksi voi valita 5
tai 6 kurssia joista sitten valitsee sopivimmat. Itse onnistuin kurssini valitsemaan niin
ettei ainuttakaan tenttiä ollut. Joten mikäli tämä myös muita kiinnostaa, kannattaa
peesata – tosin voin luvata että töitä silti ihan riittämiin on. Läsnäoloa seurattiin
tunneilla vaihtelevasti. Itselleni jäi vielä vähän arvoitukseksi mikä merkitys tällä
ylipäätään oli.

Kuten aikaisemmista kirjoituksista käy ilmi, vaihtokoordinaattori Kenneth Holt on
oikein mukava mies ja hänen puoleen voi kääntyä melkein missä ongelmassa tahansa.
Mikäli kurssivalinnoissa on jotain epäselvyyttä kannattaa Kennethin luona vierailla
ennen lukukauden alkamista. Seuraavaksi käymäni kurssit.

4.1 Critical Language Studies (165106), level 5

Kurssissa oli kyse kriittisestä kirjoitetun kielen ja erilaisten mainoskuvien
analysoimisesta. Viikoittain oli vain yksi luento ja tämän lisäksi piti kirjoittaa kolme
postausta nettiin koskien kyseisen viikon aihetta. Näitä sitten käsiteltiin 5-6 hengen
ryhmissä ja kommentoitiin toisten kirjoituksia.

Periaatteessa siis helppo ja itsenäinen kurssi, mutta itse koin tämän välillä aika
turhauttavaksi. Koska englanti ei ole meidän äidinkieli, uutta sanastoa tulee paljon ja
aihe ei ole kovin kiinnostava. Hyvää antia kurssista oli, että nykyään osaa suhtautua
kriittisellä silmällä erilaisiin uutisiin ja teksteihin.

Kurssissa oli ns. jatkuva kehittymisen arviointi joten mitä paremmin paransit loppua
kohden sitä paremman arvosanan sait.

4.2 Introduction to Intercultural Competence (165521), level 5

Vasta toista kertaa pidetty kurssi ja mielestäni paras valinta omista kursseista. Kuten
nimestä voi päätellä tunneilla keskitytään kansainväliseen kanssakäymiseen. Luennot
sisältävät paljon keskustelemista ja esimerkkejä kuinka kulttuurit eroavat toisistaan.
Vaihdon kannalta parasta antia on lähteä oppimaan lisää muista kulttuureista, joten
siihen nähden tämä on ehdoton valinta.
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Tätäkin kurssia käydään paljon netin välityksellä. Kurssin päätyönä on tehdä
ryhmässä reilu puolen tunnin esitys erilaisista teemoista kulttuurien välillä (esim. me
teimme etnisestä syrjinnästä). Tämän lisäksi on viikoittaista blogin kirjoitusta,
kommentointia ym. pientä hässäkkää. Kurssissa oli yllättävän paljon työtä ja se kärsi
vielä pienistä lastentaudeista. Monet oppilaat miettivät välillä että mitäköhän järkeä
tätäkin on taas tehdä, mutta opillisesti mielestäni erittäin hyödyllinen kurssi. Tunneilla
tulee myös hyvin tutustuttua ihmisiin eri kulttuureista.

4.3 Language and Communication (166102), level 6

Englannin kielen kurssi, jossa on pari viikoittaista luentoa. Kurssilla kirjoitetaan
kolme esseetä ja englanniksi esseen kirjoittaminen on oma taiteenlajinsa. Ei mikään
vaikea kurssi mikäli osaa kirjoittaa englantia hyvin ja haluaa oppia esseiden
kirjoittamisen Lontooksi. Kurssi käsittelee englannin kieltä viestinnän välineenä ja
aiheina ovat mm. kielipolitiikka ja yleismaailmalliset kielet. Kotitehtäviä riittää jonkin
verran.

Tällä kurssilla käytetään plagioinninesto- ohjelmaa esseiden tarkistukseen, joten
kannattaa olla tarkkana että kirjoittaa kaiken omin sanoin.

4.4 Te Ara Pou – Leadership (916406), level 6

Kuten aiemmista kirjoituksista selviää kurssi on valittu monesti vaihtareiden
keskuudessa koulun mukavimmaksi kurssiksi. Opettaja Jason King on erittäin kiva
tyyppi ja hän osaa pitää mielenkiintoisia luentoja. Kurssin päätavoitteena on itsensä
kehittäminen ja se pohjautuu vahvasti kirjaan The 7 Habits of Highly Effective People
(Stephen R. Covey). Omaan persoonallisuustyyppiin tulee tutustuttua huolella ja
Maori- kulttuuriin tutustuminen tapahtuu eri johtajien läpikäymisellä. Kurssin
oppilaat koostuvat vaihto- ja Maori opiskelijoista.

Kurssin aikana pidetään yksi henkilökohtainen- ja ryhmäesitys. Tämän lisäksi
kirjoitellaan seitsemän miniesseetä.

Sinällään kurssi on ihan mielenkiintoinen ja
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erilainen kuin mihin me olemme Suomessa tottuneet. Välillä mennään hyvin
henkilökohtaisiin asioihin joihin ei siis kotimaassa törmää.

5 MATKUSTAMINEN
Itse tein sen valinnan (koin erittäin onnistuneeksi) että käytin kuukauden ennen
opiskelujen alkua Eteläsaaren reissaamiseen. Lensin siis suoraan Christchurchiin,
josta hyppäsin kolmen yön jälkeen Stray- bussifirman mukaan kiertämään saarta.
Tosin en voi kenellekään suositella suoraa parin päivän lentämistä Seelantiin tai
ainakaan majoituksen varaamista 10 hengen dormihuoneesta heti kärkeen. Pitäkää
parin päivän breikki matkalla tai varatkaa perillä oma huone aikaerosta ja pitkästä
matkasta toipumiseen.

Koin Strayn valinnan hyväksi. Kyseessä on siis yhtiö, joka tarjoaa enemmän ohjattua
matkaamista mutta sopii myös itsenäiselle reissarille. Mikäli matkustaa yksin, tämä
on helppo tapa tutustua muihin ihmisiin sillä samassa bussissa ja majoituksissa oppii
nopeasti tuntemaan muut. Yritys tarjoaa siis hop on / off periaatteella matkustamista
eli voit valita kuinka monta päivää haluat viettää yhdessä kohteessa ennen kuin jatkat
matkaa.

Seelannissahan on myös vuoden alusta kesä parhaimmillaan, joten tämä aika on
erittäin otollinen tutustua Eteläsaareen. Siellä ei nimittäin kesälläkään liian kuuma
varsinkaan öisin ole. Monet käyttävät lukukauden kahden viikon tauon tämän
kiertämiseen mutta omasta mielestäni se on hieman liian lyhyt aika ja säät ovat
huonompia.

Eteläsaarelta kohokohtina voisin mainita Kaikouran, Abel Tasmanin luonnonpuiston,
Franz Josef- jäätikön, Queenstownin, Steward Islandin ja

Mount Cookin.

Kokemuksina parhaimpina olivat mm. päivävaellukset, kalastaminen, Skydiving
Wanakassa sekä pakolliset benji ja Swing Queenstownissa.

Kerkesin vielä viikon ennen varsinaisten opiskelujen alkua kiertää Pohjoissaarta.
Sieltä ehdottomana kohokohtana mainitsisin Tongarino Crossingin, joka on valittu
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yhdeksi maailman parhaaksi päivävaellukseksi. Reitti menee Taru Sormusten
Herroista tutun Mount Doomin vieressä. Peliliike olisi myös tämän päälle kavuta
mikäli sää on hyvä.

Kahden viikon Semester Breakin käytin Cookinsaarilla vierailemiseen. Rarotonga
(pääsaari) ei loppujen lopuksi ollut hirveän erikoinen paikka, joten kaksi viikkoa kävi
hieman pitkäksi. Tosin mikäli kaipaa vain levyttämistä ja rentoutumista kannattaa
suunnata tänne. Varsinainen paratiisi löytyy kuulemma Aitutaki- saarelta, jonne
monet suuntaavat häämatkalleen.

Ennen matkustamista Suomeen ehdin kyläillä Tongalla muutaman päivän. Sinne
ehdottomasti haluan joskus lähteä uudelleen pidemmäksi aikaa. Missään en ole
aikaisemmin tavannut yhtä ystävällisiä ihmisiä ja mukavaa tunnelmaa. Joten mikäli
mietit Semester Breakiksi ohjelmaa, voisin lämpimästi suositella Tongaa ja vierailua
muilla saariryhmillä (itse en siis pääsaaren ympäristöä edemmäksi kerennyt). Tonga
on myös halvempi kuin muut Etelä-Tyynenmeren saaret ja se ei ole yhtä
turistisoitunut kuten vaikka Cookinsaaret ja Fiji.

Tulomatkalla pysähdyin Hong Kongissa muutamaksi yöksi. Se onkin hyvä kohde
tutustua hektiseen kaupunkielämään ennen paluuta Suomeen luonnon keskelle.

Loppuun laitan vielä muutamia kuvia matkakuumetta kohottamaan.
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Kuva 1. Kaikoura.

Kuva 2. Franz Josef Glazier.
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Kuva 3. Nevis Bungy.

Kuva 4. Raglan.
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Kuva 5. Tongarino National Park.

Kuva 6. ”Mount Doom”.
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Kuva 7. Cook Islands.

