Risto Retsja 0324073

1 Matkaraportti: Kreikan vaihto-opiskelu (Athens University of Business
and Economics, AUEB.gr)
Olin opiskelijavaihdossa Kreikan pääkaupungissa Ateenassa. Kohteen valinta tapahtui jälkihaulla,
koska alun perin piti lähteä Balille Asian Exchange:sin kautta. Pääprioteettina oli aurinko eli halusin
lähteä karkuun Suomen synkkää syksyä. Kun saatiin tietää, että jälkihaulla on mahdollista hakea
Kreikkaan, toimittiin välittömästi laittamalla hakupaperit sisään. Itse hakuprosessi oli yksinkertainen
ja hoitui kätevästi internetin välityksellä.

1.1 Alkuvalmistelut
Sain alkuvalmistelulistan kätevästi lut.fi -sivustolta, josta tuli selvästi esille mitä valmisteluita pitää
tehdä ennen lähtöä. Matkavakuutus minulta löytyi jo entuudestaan. Sitä piti vain vähän muokata eli
muokkasin sen yhdestä kuukaudesta viiteen kuukauteen. Asunto hankittiin Suomen Ateenaninstituutiosta. Se hoitui kätevästi sähköpostin avulla ja suomen kielellä. Väliaikainen muuttoilmoitus
tehtiin Itellan muuttoilmoituspalvelun kautta. Kelalle piti myös ilmoittaa lähtevänsä vaihtoon, ja
samalla haettiin korotettu opintotuki/asumislisä/opintolainatakaus. Pankkiasioita ei tarvinnut hoitaa,
sillä luottokortti löytyi jo ennakkoon, mutta yritin saada toisen kortin, jossa olisi ollut Visa Electroni.
Toisen kortin hankkiminen kaatui ajan puutteen vuoksi. Myös rokotukset jäivät saamatta oman
hajamielisyyden takia. Muistin rokotukset päivää ennen lähtöä.

1.2 Orientaatioviikko
Saavuttiin Ateenaan 17.09.2012 kirjaimellisesti monen mutkan kautta. Olimme hyvissä ajoissa perillä,
mutta emme olleet kuitenkaan ensimmäisiä.
Koulu lähti käyntiin 19.09.2012 orientaatioviikolla, joka kesti 23.09.2012 asti. Sen tavoitteena oli
tutustuttaa vaihto-opiskelijat toisiinsa ja perehdyttää kouluun sekä käytäntöön. Viikko sisälsi yhden
pidemmän reissun lomasaarelle nimeltään Mykonos.
Ensimmäisenä päivänä käytiin Yliopiston tilat läpi ja tutustuttiin alustavasti toisiimme. Huonon
nimimuistin omaavalle henkilölle uusien nimien muistaminen koitui melkoisen hankalaksi. Onneksi
kasvot jäivät muistiin. Samana päivänä hankittiin prepaid -liittymät, jotka maksoivat yhden euron ja
jos maksaa toisen, sai 300 min puheaikaa ja 300 tekstiviestiä. Pretty cheap, isn't it. Illan riennossa oli
aika railakasta menoa. Ainakin minun kohdallani, ja sen huomasin aamulla herättyäni. Yön aikana
pelailtiin WHO -peliä. Jos joku tietää "erään" version tästä, niin se ei ollut se versio.
Toisena päivänä käytiin viettämässä vähän rannalla aikaa, ~2 tuntia. Koko reissu oli allekirjoittaneelle
täyttä kärsimystä, koska ennen kun päästiin perille, meiltä otti hotellilta rannalle aikaa noin neljä
tuntia. Lähdettiin vähän jälkeen yksi käppäilemään tapaamispaikalle, jossa piti olla klo14. Vähän
kahden jälkeen sinne vasta alkoi saapua enemmän porukkaa. Ranta sijaitsi Ateenan keskustasta yli 40
km ja sinne tietysti mentiin paikallisella ruuhkabussilla (metro ja plus muut julkiset lakkoilivat), jolla
ajettiin yli puolitoista tuntia seisten ja hirveässä nestehukassa. Ei tästä tämän enempää.
Kolmas päivä alkoi varhain aamulla, koska käytiin Acropolis:n museossa. Siellä oli pelkästään
Acropolis:iin liittyviä arkeologisia juttuja, joista olin alussa innoissaan, mutta loppujen lopuksi kaikki
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alkoivat vaikuttaa samalta puurolta. Täten poistuttiin ja mentiin meidän yliopistolle syömään. Tällä
hetkellä ruoka yliopistolla maksoi 2,2€, jolla saa syödä niin paljon kuin jaksaa sekä lounaan että
päivällisen. Saatuamme lokakuun alussa täkäläiset opiskelijakortit, ruoka muuttui ilmaiseksi. Illalla
sitten käväistiin koko konkkaronkan kanssa Lycabettuksen kukkulalla katsomassa auringonlaskua, ja
juotiin siellä muutamat...
Neljäntenä päivänä meille oli järjestetty City Rally -kisa, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa Ateenaan
vielä enemmän. Itsehän jätin rallin väliin, koska tuli edellisenä iltana juotua muutamat liikaa. Janne
jostain kummasta sai kaivettua energiaa ko. ralliin. Illalla oli taas bileet, Buddy -night. Tämä oli
tarkoitettu kreikkalaiseen buddiin tutustumiseen, mutta minun buddyni lupauksista huolimatta jätti
tulematta. Jos vähän valotan, niin buddy on tutori, joka auttaa pääsemään kreikkalaiseen arkeen
sisälle.
Viidentenä päivänä olisi ollut teemapippalot, mutta jätin ne väliin. Kunto ei vaan riittänyt lähtemään,
vaikka teki kovasti mieli. Onneksi en lähtenyt, koska nyt olisin varmasti vielä kipeämpi.

1.3 Opintojen aloitus ja lopetus (alkoi 1.10.2012 ja loppui n. 6.2.2013)
Opinnot lähtivät liikkeelle tiedustelemalla mihin osastoon pitää ilmoittautua. Ilmoittautuminen sisälsi
kurssivalinnat, jotka oli jo Suomessa ennakkoon tehty, mutta oli vielä mahdollisuus muokata niitä
paikanpäällä.
Opintojen lopetuksessa ei ollut mitään erikoista. Piti vain hakea paikalliselta KV-toimistolta Erasmustodistus, että on ollut kyseisessä yliopistossa opiskelemassa.
Vinkkinä niille, jotka tulevat myöhemmin AUEB:hin opiskelemaan, varatkaa ensimmäiselle päivälle
passikopioita, hankkikaa ennen lähtöä European Health Insurance Card ja ottakaa passikuvia.
Opiskelutarvikkeet ovat Kreikassa halpoja, joten älkää raahatko niitä Suomesta tänne.
1.3.1

Kurssit

Kursseja piti valita viisi kappaletta. Itse valitsin kurssit jo Suomessa, mutta harmikseni oman alani
kursseja oli tosi vähän, joten joudun opiskelemaan hieman vieraita aiheita.
Valitut ja suoritetut kurssit:
-

Risk Teory, 8 ects
o Riskiteorian kurssi, joka oli itseopiskelukurssi. Kurssi sisälsi lähinnä vain
vakuutuslaskentaa

-

International Economics, 6 ects
o Oli perinteinen kansantalouden kurssi, joka tarkasteli taloutta kansainvälisestä
näkökulmasta

-

Money and Capital Markets, 6 ects
o Jos en valehtele, niin vastasi rahoituksen peruskurssia
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-

Production and Operations Management 6 ects
o Kurssin sisältö oli laaja ja käsitteli toimitusketjun johtamisen asioita. Opetusta ei
järjestetty vähäisen ilmoittautumisen takia. Ohjeistettiin vain lukemaan kurssikirja

-

Legal Aspects of European Integration 6 ects
o Maailman tylsin kurssi, joka käsitteli EU:n lakeja. Kurssi jäi suorittamatta.

Suoritin neljä viidestä kursseista eli sain tarvittavat opintopisteet kelaa varten helposti. Opintopisteitä
tuli 26 ects. Jos olisin vielä suorittanut viimeisen kurssin, olisin saanut 32 ects.
1.3.2

Tentit

Ennen tenttejä oli havaittavissa pientä paniikkia, sillä lähes koko syksyn oltiin tekemättä mitään.
Onneksemme tentit olivat helppoja, jos oli valmistautunut niihin.

1.4 Lomat ja vapaa-aika
Meillä oli noin kolmen viikon mittainen joululoma. Melkein kaikki muut vaihto-oppilaat lähtivät
kotimaihinsa, mutta minä lähdin käymää Egyptissä. Jos rehellisiä ollaan, niin koko vaihtoaika tuntui
lomalta. Valitsin kurssit niin, että ne painottuisivat samoille päiville, jotta saisin enemmän vapaapäiviä.
Täten minulla oli vain kaksi päivää viikossa koulua keskiviikkoisin ja torstaisin.
Vapaa-ajallani perinteisesti urheilin tosissani. Hankin kuntosalikortin Golden Gym nimisestä
kuntosalista, joka sijaitsi avain meidän yliopiston tuntumassa. Salilla kävin viikossa 4-5 kertaan ja
näiden lisäksi, juoksin aamulenkkejä ja muutaman maratonin. Siellä osa kävivät futista pelaamassa ja
tekemässä jotain muutakin, mutta niistä en osaa kertoa mitään. Vinkkinä jos haluaa juosta kuuluisan
Ateenan maratonin, muista ilmoittautua ajoissa. Me muutaman vaihtokaverin kanssa yritettiin jälkiilmoittautua, mutta se jäi yrittämiseksi.
Lisäksi vapaa-ajallamme käytiin saarilla ja kuuluisassa luostarikylässä, Meteorassa. Meteora on
ehdottomasti käymisen arvoinen paikka.

1.5 Jälkitunnelmat
Ristiriitaisin tuntein tulimme takaisin Suomeen. Samanaikaisesti oli haikeat ja onnelliset tunnelmat.
Pääosin onnellisin mielin olemme takaisin Suomessa. Kreikka on nyt koettu ja nähty, ja takuulla sinne
tulee mentyä uudelleen ja uudelleen. Vaihto-opiskelu opetti paljon, ja avasi silmät, joilla katsoo
maailmaa aivan erilaisesta perspektiivistä kuin ennen. Olen jo alkanut suunnittelemaan uutta vaihtoa
eri maanosaan, mutta ensiksi pitää suorittaa diplomi-työ. Katsotaan sen jälkeen, että onko edes
mahdollista lähteä, koska vaihto-opiskelu täytyy fiksusti sisällyttää omaan tutkintoon.
Mitä tekisin toisin vaihtoni aikana? Lähtisin yksin ilman suomalaista vaihtokaveria. Tällöin tulisi
paljon enemmän harjoiteltua englannin kieltä ja tutustuisi varmasti enemmän uusiin ihmisiin.
Vuokraisin asunnon suoraan kreikkalaisilta, en Suomen Ateenan Instituutiosta. Näin olisi saanut
isomman ja halvemman asunnon.

