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1 JOHDANTO
Tervetuloa tutustumaan Uuteen-Seelatiin ja kv-opiskelijan elämään Aucklandin teknillisessä
yliopistossa

(AUT)

tämän

matkaraportin

välityksellä.

Omasta

opintoajankohdastani,

kevätlukukaudesta 2012, on kerennyt kulua jo reilu pari kuukautta, mutta koetan koostaa tähän
raporttiin kaiken tärkeimmän ja vähemmän täerkeän mitä vain mieleen tulee. Kyseinen ajanjakso
Aucklandissa ja Uudessa-Seelannissa noin ylipäätänsä oli varsin mielenkiintoinen, antoisa ja
ikimuistoinen kokemus, jollaista voin suositella kenelle tahansa ulkomaille aikovalle. Joten
onnittelut siitä, jos olet Uudesta-Seelannista opiskelupaikan jo saanut. Taikka mikäli vasta
suunnittelet hakevasi sinne vaihtoon, toivottavasti pystyn helpottamaan valintaasi mihin tulokseen
sitten päädytkään. Uusi-Seelanti on varsin suosittu ellei jopa suosituin hakukohde LUT:ssa eikä
sinne ole vuodesta riippuen kuin 1-2 paikkaa tarjolla, joten kannattaa panostaa LUT-opintoihin
mikäli pystyt niihin vielä vaikuttamaan. Toki opiskelupaikka voi irrota myös kv-arvonnan kautta,
joka järjestetään kv-messujen yhteydessä.

Omasta

taustastani

voisin

kertoa

sen

verran

etten

koskaan

varsinaisesti

suunnitellut

opiskelijavaihtoon lähtöä enkä varsinkaan sitä, mihin maahan tai yliopistoon haluaisin päästä.
Päätös ulkomaille lähtemisestä syntyikin vasta viime metreillä ennen hakuajan päättymistä, kun
aloin kaivata irtiottoa opiskelusta LUT:ssa ja työelämästä; opinnoistani oli jäljellä enää muutama
kurssi ja diplomityö sekä kävin töissä täysipäiväisesti. Niinpä ajankohta kv-opinnoille oli sopiva
ennen valmistumista DI:ksi. Ajatuksenani oli lähteä mahdollisimman kauas, jos kerran ulkomaille
on lähdössä - tämä siitä huolimatta etten ollut aiemmin välimerenmaita kauempana matkustanut.
Ennenkaikkea halusin kehittää englannikielentaitojani, sillä heikolla ”kielipäällä” on parempi hallita
edes yksi ulkomainen kieli hyvin kuin montaa kieltä huonosti. Niinpä Uusi-Seelanti sopi
valintakriteereihini varsin hyvin LUT:n vaihtotarjonnasta, josta sainkin sitten paikan AUT:ssä
ensimmäisessä haussa yhdessä Lauri Pynnösen kanssa. Laurin matkaraportista voitte lukea hänen
mietelmiään kv-opiskelusta Uudessa-Seelannissa, jotka täydentävät omiani ainakin asumisen ja
matkailun osalta. Kannattaa myös lukea matkaraportit aiemmilta vuosilta, sillä niissä on paljon
lisäinformaatiota tämän raportin tueksi.

2 LÄHTÖVALMISTELUT
Näin heti alkuun voin todeta, että kannattaa olla se aktiivinen osapuoli hakuvaiheessa ja olla ajoissa
liikenteessä paperiasioiden suhteen. Omalla kohdalla varsinainen hakeminen AUT:hen venyi
pitkälle syksyyn vaikka tieto opiskelupaikasta LUT:n sisäisessä haussa tuli jo keväällä. Mitään
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kiirettä hakupapereilla ei keväällä/kesällä vieläole, mutta syyslukukauden alkaessa on hyvä aloittaa
hakuprosessi AUT:hen. Siitä en tosin osaa sanoa, jos Uuten-Seelantiin hakee omatoimisesti jonkin
muun vaihto-ohjelman kautta kuin LUT:n ja AUT:n kahdenvälisen sopimuksen perusteella, miten
silloin tulee toimia ja mihin ajankohtaan. Opiskelupaikan järjestäminen omatoimisesti pitäisi
kuitenkin olla mahdollista, mikäli paikkaa ei LUT:n ohjelman kautta irronnut. Kannattaa tosin
varautua kalliisiin lukukausimaksuihin sekä kysyä neuvoja aiheesta Kaisa Nikulta.

Muuta huomioitavaa on, että AUT:hen voi päästä vain kevätlukukauden alusta (Aucklandissa
syksy, Semester 1) ja ainakin tänä vuonna LUT tuki vain puolivuotista opiskelua ns. overseaskohteissa joihin Uusi-Seelanti lukeutuu. Omakustanteisesti koko lukukausi olisi varmasti kyllä
onnistunut.

2.1 Hakeminen
Hakeminen AUT:hen ei ole vaikeaa vaikka lomakkeita ja kopioita tuleekin lähetellä ihan
kohtuudella. Mitä noista hakupapereista muistan, niin varsinainen hakemus oli neljän sivun
mittainen ja siihen tuli liittää useampi passikuva, virallinen opintosuoritusote, kopio passista, kopio
LUT:n kielitestin tuloksesta (ei tarvita TOELF tai IELTS), kopio omasta matka- ja
sairausvakuutuksesta (jos sellaisen on ottanut) sekä muut lomakkeen mahdollisesti edellyttämät
todistukset – ja kaikki tulee luonnollisesti olla enkuksi. Tässä vaiheessa haastavinta oli ehkä
kurssivalintojen suorittamien, jotka tuli hyväksyttää koulutusohjelman opintoneuvojalla; kursseista
on tietoa sekä aiemmissa matkaraporteissa että AUT:n nettisivuilla. Sikäli noilla valinnoilla ei kyllä
ollut merkitystä, että ne muuttuivat myöhemmin Aucklandissa täysin. Tein nimittäin sillä tavalla,
että valitsin paikanpäällä neljän kurssin sijasta viisi, joista sitten tiputin ensimmäisen opiskeluviikon
jälkeen yhden pois – LUT maksaa vain 4 kurssin opinnot. Tämä järjestely onnistui helposti
Kennethin avustuksella, joka hoitaa kaikki kurssi-ilmottautumiset. Ainoa ”huolenaihe” em.
menettelyssä onkin ehkä uusien kurssivalintojen hyväksymisen varmistaminen osaksi LUT:n
opintorakennetta, HOPSia.

Seuraavana vaiheena oli sitten odotella hyväksymiskirjettä AUT:stä, mikä tosiaan otti aikaa omalla
kohdallani turhan pitkään. Sen takia jouduin siirtämään viisumin anomista Uuteen-Seelantiin.
Lopulta kirje kuitenkin saapui ja ohjeet jatkotoimenpiteistä sen myötä. Opiskelupaikan
vastaanottamiseksi tuli allekirjoittaa opiskelupaikan vastaanottoilmoitus, lähettää siitä kopio
sähköpostilla AUT:hen ja maksaa mm. lukukausimaksu (kaikkinensa maksut 11 217,50 NZ$).
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Hakemisprosessissa kv-toimiston Kaisa auttoi kiitettävästi, minkä ansiota ongelmia ei ilmennyt.
Myös Aucklandin päässä asiat hoituivat hyvin, sillä Kenneth Holt hoiti tehtävänsä erinomaisesti ja
häneltä sai pikaisesti vastaukset epäselviin asioihin.

2.2 Viisumi
Uuteen-Seelantiin tulee hankkia opiskelijaviisumi, jonka voi hommata jo Suomesta käsin tai sitten
vasta Uudessa-Seelannissa, jolloin maahan saa mennä turistiviisumilla enintään kolmeksi
kuukaudeksi. Turistiviisumia varten täytetään lentokoneessa lyhyt lomake, jonka jälkeen opiskelijan
täytyy hakea varsinaista viisumia mahdollisimman pian maahan saapumisen jälkeen. Tässä auttaa
AUT:n International Student Support (ISS), jonka toimisto sijaitsee AUT:n city-kampuksella
Hikuwai-aukion laidalla. Opiskelijaviisuminen hakeminen onnistuu myös orientaatio-viikon
yhteydessä, jolloin tosin hakeminen on ruuhkautunut ja viisuminen saaminen voi kestää. Itselläni
op.viisumisen hakeminen jäi juuri tuolle orientaatioviikolle ja tarkemmin ottaen vielä viimeiselle
mahdolliselle päivälle, minkä jälkeen viisumia ei enää olisi voinut saada Semester 1:n opintoja
varten. Onneksi kaikki meni kuitenkin hyvin ja tarvittavat paperit olivat kunnossa, vaikka
kieltämättä hieman kuumotti saako sitä viisumia olenkaan – ilman viisumia opintoja ei olisi voinut
aloittaa.

Mitä tulee noihin viisumia varten tarvittaviin papereihin, ensinnäkin piti täyttää itse
hakemuslomake, joka oli pari A4:sta pitkä. Sen lisäksi tarvittiin kopio passista, todiste siitä että on
hyväksytty opiskelijaksi AUT:en ja lukukauden suorittamisesta perittävät maksut on suoritettu
(esim. maksukuitti), voimassaoleva AUT:n vakuutus/oma korvaava vakuutus, ja todiste riittävästä
varallisuudesta (1000 NZ$/kk). Varallisuuden todistamiseksi riitti pankkitiliote, kunhan tilillä oli
riittävästi euroja. Lisäksi täytyy vielä huomauttaa, että tämä hakutapa maksaa sitten jotain 170NZ$,
ihan tarkkaan en muista summaa.

Sitten se toinen ja ehkä suositeltavampi vaihtoehto, ellei sitten ole menossa Auklandiin jo hyvissä
ajoin ennen orientaatioviikon alkua, eli viisumin hakeminen Suomesta käsin. Tämä tarkoittaa sitä
että opiskelijaviisumia varten täytetään 16-sivuinen hakulomake ja se lähetetään yhdessä passin
sekä muiden vaadittavien todistusten kanssa Haagiin, Hollantiin. Siellä sijaitsee lähin konsulaatti,
josta suomalaiset saavat viisumin Uuteen-Seelantiin ilmaiseksi. Ainoa mistä joutuu maksamaan on
postitus molempiin suuntiin, sillä tuskin kukaan haluaa lähettää omaa passiaan muuten kuin
kirjattuna kirjeenä tai vastaavana. Tämän hakutavan huonona puolena on tosin se, että riippuen
ruuhkista viisuminen ja passin saaminen takaisin voi kestää viikosta muutaman viikon. Itse en
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halunnutkaan ottaa enää sitä riskiä neljä viikkoa ennen matkalle lähtöä, että passi jää jonnekin
Haagaan tai matkan varrelle. Siksi kannattaa tosiaan olla tuon AUT:n hakuprosessin kanssaajoissa,
että kerkeää saamaan ne hyväksymiskirjeet yms. aikaisemmin kuin minä – niitä tarvitaan viisumin
haussa. Myös paikallinen asumisosoite tulee olla selvillä eli asunto on hommattava ennen viisumin
hankkimista.

2.3 Vakuutukset
AUT edellyttää, että opiskelijoilla on yliopiston tarjoama matka- ja sairausvakuutus taikka vastaava;
vakuutuksen olemassaolo on ehtona opiskelulle. Toinen vaihtoehto on hommata oma vastaava
vakuutus, joka täytyy hyväksyttää ISS:llä. Tämä voi olla hankalaa eikä välttämättä edes onnistu,
sillä he käyttävät tukenaan listaa, johon on kerätty hyväksyttäviä vakuutuksentarjoajia. Mieleeni
muodostuikin sellainen kuva, että esimerkiksi suomalaisia toimijoita kyseisellä listalla ei ainakaan
vielä ollut. Ja lisäksi edellytettiin vähintään kattavaa, englanninkielistä selvitystä omasta
vakuutuksesta, joka sitten tapauskohtaisesti arvioitiin.

Yhtenä esimerkkinä mainittakoonkin, että kahdella sveitsiläisellä kaverilla oli täsmälleen
samanlainen oma vakuutuus, mutta heistä vain toinen sai hyväksynnän vakuutukselleen ja toinen
joutui ottamaan myös AUT:n vakuutuksen. Jokainen siis arvioikoon oman tilanteensa, mutta itse
päädyin ottamaan erillisen vakuutukseni lisäksi myös AUT:n vakuutuksen eli olin käytännössä
joiltain osin tuplavakuutettu. Niin ja tuo AUT:n vakuutus maksaa sitten luokkaa 285NZ$.

2.4 Lennot
Lennot ovat suurin yksittäinen kustannuserä, kun Uuteen-Seelantiin asti lähdetään. Lennoissa
voikin joko huolellisella suunnittelulla säästää tai vastaavasti kuluttaa paljon rahaa, sillä hintahaitari
on varsin laaja; noin 1100€ - 1600€. Suorat lennot joko USA:n tai Aasian kautta ovat edullisin
vaihtoehto. Mikäli haluaa pysähdellä välillä tai poiketa suorilta reiteiltä, se maksaa heti ekstraa.
Omat lippuni hommastin Kilroy Travelsin kautta netistä, josta ne irtosi hintaan ~1400€. Reittini
kulki mennessä Lontoon ja Los Angelesin Kautta sekä palatessa sitten Hong Kongin ja Lontoon
kautta. Halusin matkata siis molemmilla kerroilla lännen suuntaan, minkä koin aikaerojen kannalta
helpommaksi vaihtoehdoksi eikä hintakaan juuri poikennut Aasian reittiin verrattuna. Lisäksi
lentokone oli parempi Amerikan kautta mentäessä vaikka molemmilla matkoilla käytin Air New
Zealandin palveluita Lontoosta lähtien ja Lontooseen asti. Ja mikäli haluaa ostaa liput vasta
lähempänä vuodenvaihdetta, kannattaa tarkkailla opiskelijalippuja Kilroylta joulun välipäivinä, sillä
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mielestäni ne olivat silloin halvimmillaan. Opiskelijaliput ovat siis sikäli joustavia, että matkapäiviä
ja reittiä voi jälkikäteen vaihtaa suht edullisesti, jos se on tarpeen.

Kannattaa myös huomioida lentoja suunnitellessa, että tarvitset myös paluulennon, joka tulee ostaa
ennen Uuteen-Seelantiin menoa – muuten et pääse maahan. Mikäli menee maahan turistiviisumilla,
paluulento on oltava kolmen kuukauden sisään saapumisesta. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että joudut
vaihtamaan

paluulippusi

ajankohtaa

myöhemmäksi,

ja

lentoyhtiöt

perivät

lisämaksuja

lentoajankohdan muuttamisesta. Mikäli puolestaan aiot hankkia opiskelijaviisumin Suomesta käsin,
muistaakseni ennen viisumin hakemista on oltava myös lennot ostettuna siten, että paluuajankohta
on vuoden sisään maahan saapumisesta – opiskelijaviisumi on siis vuoden voimassa. Lisäksi USA:n
kautta matkustaessa tulee huomioida, että myös suomalaiset tarvitsevat matkustus- eli ESTA-luvan
mikäli lentokone tekee edes välilaskun USA:aan. Sen voi ostaa suoraan netistä hintaan 14USD.
Niin ja tosiaan, esimerkiksi Kilroylta saa maailmanympärimatkoja Uuden-Seelannin stopilla alkaen
~1500€, että niitäkin kannattaa harkita – mahdollisuuksia on monia.

3 ASUMINEN
Aucklandissa on monia vaihtoehtoja asumiselle, joten ajattelin jäsentää niitä hieman kolmeen
kategoriaan. Aiemmista matkaraporteista näytti löytyvän jo paljon asiaa noista Unilodgen ja
Wellesley vaihtoehdoista, mutta kertaan siitä huolimatta lyhyesti muutamia sellasia asioita, mitä
kannattaa huomioida omaa ratkaisuaan miettiessä – Laurin raportista voit katsoa tarkemman
yhteenvedon asumisvaihtoehdoista. Ja Unilodgesta meillä on sitten luonnollisesti eniten tietämystä,
sillä majoituimme siellä koko vaihtomme ajan omissa yksiöissä, toinen toisessa rakennuksessa.
Joka tapauksessa asunnon löytäminen Aucklandista ei ole se suurin murhe, sillä tarjontaa ja
vaihtoehtoja riittää.

3.1 Unilodge Auckland
UniLodgelle on kaikista helpoin hakeutua (sen takia päädyin sinne itse, kun asunnon hankkiminen
viivästyi), sillä kämpän hakuun riittää vain hakemuksen täyttäminen. Sähköpostilla kannattaa tosin
kysyä ensimmäisenä, millaisia kämppävaihtoehtoja heillä on jäljellä. Unilodge on silti varmaan
kaikista kallein vaihtoehto: vuokra, sähkö ja netti maksavat melkeen $300/viikko. Lisäksi kaikki
tulee hoitaa erikseen eri toimittajilta, ja esim. avaimen unohtamisesta veloitetaan 20NZ$ päivällä ja
50NZ$ yöllä. Toki huokeammalla pääsee, mikäli asuu soluasunnossa, mutta sen saaminen
edellyttänee käytännössä kämppiksen hommaamista etukäteen. Toisaalta UniLodge on rauhallinen
mesta, sillä kaikki bileet on järjestään WSA:lla ja muut asujat ovat lähinnä aasiasta – jossain
5

kerroksissa heidän valmistamat ruuat voivat tuoksua voimakkaasti jopa omaan kämppään asti.
Unilodgelta on keskustaan matkaa 700m ja yliopistolle 1km.

3.2 Wellesley Student Apartments (WSA)
WSA on kaikista yleisin tapa asua opiskelijoille, joten kannattaa olla ajoissa tämän vaihtoehdon
suhteen. Rakennukset ovat ihan yliopiston vieressä (200m) ja keskustaan on myös lyhyt matka
(500m). WSA:lla on aika paljon talon asujien kesken järjestettyä toimintaa, mutta meno noin
muuten on aikalailla rauhatonta, sillä kaikki järjestävät bileitä viikolla ja viikonloppuisin. Sanoisin
silti että WSA:lla kyllä viihtyy, mutta paljon riippuu siitä minkälaiset kämppikset sattuu saamaan.
Ja joka tapauksessa näet/tutustut uusiin ihmisiin riippumatta siitä asutko WSA:lla vai et, niin sikäli
ei sen perusteella kannattane valita asuntoaan. Lisäksi ymmärsin myös, että WSA:lla edellytetään
vuokran maksamista etukäteen koko lukukauden ajalta toisin kuin Unilodgella – kannattaa tarkistaa
asia mikäli sillä on merkitystä.

3.3 Muut vaihtoehdot
Hotelleja löytyy joka puolelta läheltä ja kaukaa yliopistoa/keskustaa. Hintataso vaihtelee varmaan
aikalailla, mutta lienee jotain $25-$35/yö eli loppupeleissä jopa edullisempi tapa asua kuin
UniLodgen yksiöt. Monet hotellit tarjoavat myös pidempiaikaisempaa majoitusta, joten kannattaa
ottaa tämäkin vaihtoehto huomioon, mikäli jaksaa kierrellä kysymässä/soitella parin ekan viikon
ajan vaihtoehtoja tarkastaen.

Sitten on ainakin sellainen opiskelija-asuntoja yliopiston vierellä tarjoava yritys kuin Princeton. Pari
tuntemaani opiskelijaa asui siellä mutten sen tarkemmin kysellyt heiltä tietoja kyseisestä mestasta.
Princeton löytyy kuitenkin myös netin kautta.

Lisäksi yksityiseltä puolelta löytyy kämppiä hyvilläkin diileillä. Itse en tosin ollenkaan tutkaillut
tätä vaihtoehtoa, mutta ainakin kymmenkunta vaihtaria löysi kämpän tätä kautta, lehti-ilmoituksista
taikka netistä.

4 OPISKELU
Viisumi ja LUT edellyttävät, että AUT:ssä suoritetaan vähintään 60 pisteen arvosta opintoja per
lukukausi. Käytännössä se tarkoittaa neljää kurssia, sillä yleisimmin yhden kurssin laajuus on 15
pistettä, mikä vastaa 7,5 LUT:n opintopistettä (eli ECTS-pistettä). Tuo kyseinen määrä, neljä
kurssia, on myös se minkä LUT maksaa puolestasi – yli menevät opinnot tulee maksaa itse.
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Kurssivalinnoissa ja kursseista yleensäkin löytää parhaiten tietoa AUT:n Arion-palvelusta, jonne
saat tunnuksen muistaakseni hyväksymiskirjeen mukana. Ja näin lisähuomiona, mikä yllätti hieman
itseni alkuoletuksiin verrattuna, luennoitsijoiden puhetta oli helppo ymmärtää eikä englannin kanssa
tullut opintojen osalta muutenkaan liiaksi haasteita. Johtopäätöksenä voitaneenkin siten todeta, että
Suomessa englanninkielen taso on varsin korkealla ainakin kuullunymmärtämisen osalta.

4.1 Opiskelijakortti
Opiskelijakortin hommaaminen on ehkä tärkein yksittäinen asia orientaatioviikolla. Sitä varten
sinulla tulee olla opiskelijaviisumi, mikä puolestaan tarkoittaa että muutkin asiat ovat jo kunnossa.
Opiskelijakortin järjestämisestä vastaa ISS, jonka puoleen voi kääntyä epäselvissä asioissa.
Kannattaakin panostaa asioiden hoitamiseen kuntoon jo ajoissa, sillä opiskelijakortilla saa muun
muassa ilmaiset ”lounaat” orientaatioviikkojen jokaisena päivänä sekä tunnukset yliopiston kirjastoja atk-palveluiden käyttämiseen. Omalla kohdallani opiskelijaviisumin haun viivästyminen
myöhäistytti siten myös opiskelijakortin saamista. En ihan varmaan muista pitikö tässäkin vaiheessa
vielä olla erikseen passikokoinen omakuva mistä antaa, mutta useita niitä kuitenkin meni vaihdon
aikana, joten kannattaa varata useita mukaan jo Suomesta lähtiessä. ISIC-opiskelijakorttia en
tarvinnut koko Uuden-Seelannin reissun aikana muuhun kuin yhteen rugby-matsiin, sillä minulla ei
ollut vielä AUT:n opiskelijakorttia, sekä Kilroy Travelsin opiskelijahintaisten lentolippujen ostoon.

4.2 Project Management (466650), level 6, 15 points
Kurssi muodostui kerran viikossa pidetyistä luennoista sekä laajasta ryhmätyöstä, jota työstettiin
samalla tiimillä koko kurssin ajan – suoritumista arvioitiin muutaman viikon välein palautettavien
osatöiden perusteella. Kurssiin kuului myös lopputentti, jossa pärjäsi hyvin ilman kurssikirjan
lukemistakin. Kurssikirja oli tosin saatavilla kirjastosta lainaan, mikäli sitä olisi tarvinnut. Kurssin
aihealue oli kokonaisuutena varsin hyvä, sillä Lappeenrannassa tutalla sivutaan projektinhallintaa
hieman eri kurssien yhteydessä, mutta tämä kurssi kokosi kaikki perusasiat yhteen lähinnä
projektipäällikön näkökulmasta – antaa siis näkökulmaa myös työelämään. Kurssiin sisältyvä
ryhmätyö olikin ns. projekti, jossa tuotettiin mainosposteri, -lehtiö ja PowerPoint-esitys asiakkaalle
(kurssin vetäjä). Osatyöt olivat vastaavasti projektinhallintaan liittyviä tuotoksia, kuten
projektisuunnitelma tai välipalaveri asiakkaan kanssa. Lisäksi kurssilla käytettiin MS Project ohjelmaa, johon perehdyttiin kurssin alussa. Ehdottomasti suositeltava kurssi eikä vaatinut liikaa
panostamista ainakaan enää tässä vaiheessa opintoja – soveltui myös itselleni siitä syystä, että teen
diplomityötä projektiliiketoimintaan liittyen. Toki työmäärä on myös kiinni siitä, millaisen ryhmän
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sattuu saamaan ja miten yhteistyö onnistuu. Kurssilla oli sekä paikallisia opiskelijoita että
vaihtareita.

4.3 Te Ara Pou –leadership (916406), level 6, 15 points
Perinteinen vaihtarikurssi, jota monet ovat suositelleet ja voin itsekin suositella. Normiluennoista
poikkeava, rennompi kurssi, jossa kuunnellaan lattialla istuskellen kerran viikkoon järjestettävät
luennot. Luentojen lisäksi omalla ajalla luetaan The 7 Habits of Highly Effective People -kirjaa,
mistä kirjoitetaan seitsemän 500-700 sanan miniesseetä. Esseiden lisäksi tehdään kaksi suullista
esitystä, toinen yksin persoonallisuuksista ja toinen ryhmässä jostakin maori-johtajasta. Kurssi
keskittyykin siis aluksi persoonallisuuksiin ja lopuksi jokaiseen 7 habit:iin sekä useampaan maorijohtajaan. Tähän kurssiin ei kuulunut ollenkaan tenttiä, joten työtä ei ollut kovinkaan paljon
vaikkakin noiden miniesseiden kirjoittaminen oli aika puuduttavaa hommaa loppupeleissä.

4.4 Critical Language Studies (165106), level 5, 15 points
Tämän kurssin otin siksi, että se keskittyi nimensä mukaisesti eri teksteissä käytetyn kielen
kriittiseen analysointiin ja mahdollisti siten englannin kielen paremman oppimisen. Kurssiin kuului
kerran viikkoon järjestetty luento (läsnäolo tuli kuitata), jossa käytiin viikon aihealue läpi ja
keskusteltiin

luennoitsijan

sekä

pöytäryhmän

kesken

läpikäydyistä

teksteistä

ja

analysointimenetelmistä. Varsinainen työ jäi omalle ajalle, mikä muodostui joka viikkoisesta
nettikeskustelusta oman ryhmän kesken. Keskustelun aiheina olivat viikottaiset tekstit, joita
analysoitiin luentojen ja kurssikirjan pohjalta. Viikkokeskusteluita oli kaikkinensa 12, joista
satunnaisesti arvioitiin 4, joten kaikkiin keskusteluihin kannatti pääsääntöisesti osallistua. Arvosana
muodostui puhtaasti noiden 4 arvion pohjalta siten, että jatkuvaan kehitykseen kannatti panostaa,
tenttiä ei ollut. Lisähuomautuksena vielä, että kurssikirja löytyi kirjastosta, ja kurssin
pohjautuminen nettikeskusteluihin mahdollisti hyvin matkustelun omalla ajalla.

4.5 Reading New Zealand (165110), level 5, 15 points
Tämänkin kurssin otin aikalailla kielen oppimisen vuoksi ja sen takia, että kurssilla yhdistyivät
Uuden-Seelannin historia ja kulttuuri tekstien kautta toisiinsa – kurssin kautta pääsi niistä hyvin
perille. Käytännössä kurssilla käsiteltiin siis erilaisia tekstejä ja tekstilajeja, kuten historiallisia
teoksia, kaunokirjallisuutta, lyhyttarinoita, runoja sekä elokuvia. Tekstit oli koottu yhdeksi paksuksi
monisteeksi, joka tuli ostaa AUT:n kirjaston alakerrasta löytyvästä printtiliikkeestä. Kurssiin
sisältyi kerran viikossa olevien luentojen lisäksi parituntinen, viikoittainen harkka, jossa käsiteltiin
viikon aihepiiriin kuuluvia tekstejä sekä katsottiin lyhytelokuva. Arvosana muodostui pelkästään
kahdesta työstä, joista toinen oli vähintään 1500 sanan oppimispäiväkirja ja toinen 1500 sanan
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essee. Esseetä varten tuli lukea In My Father’s Den –kirja (hankkittiin omatoimisesti), ja
oppimispäiväkirjaa työstettiin omalla ajalla koko semesterin ajan. Aiheen oppimispäiväkirjaan
pystyi valitsemaan aika vapaasti, ja tuon esseen olisi voinut jopa korvata vaikka lauluesityksellä.
Joka tapauksessa varsin helppo kurssi, sillä tenttiä ei ollut, ja kurssin vetäjä oli aiemmista vuosista
poiketen Mikael (Mike) Johnson, Uusi-Seelantilainen kokenut kirjailija, jota oli helppo ja mukava
kuunnella – osasi asiansa. Opiskelijat koostuivat lähinnä paikallisväestöstä, vaihtareita ei juuri ollut.

5 VAPAA‐AIKA JA MATKAILU
Omalla kohdallani vapaa-aika oli rehellisesti sanottuna se tärkein syy, minkä takia UuteenSeelantiin päädyin lähtemään. Olin jo pienestä pitäen haaveillut toteuttavani jonain päivänä
laskuvarjohypyn lentokoneesta sekä benjihypyn. Muun muassa näihin ja moneen muuhun UudessaSeelannissa onkin mitä parhaimmat mahdollisuudet, joten vapaa-ajalla matkusteluun kannattaa
panostaa niin paljon kuin pystyy. Näkemistä ja kokemista riittää runsaasti, sillä erilaisia luonto- ja
ilmastotyyppejä mahtuu pohjois-etelä –suunnassa pitkään maahan monta. Toisaalta Uusi-Seelanti ei
poikkea liikaa kulttuuriltaan Euroopasta, joten maahan on helppo samaistua eikä muutto kotimaasta
tule liian radikaalina muutoksena mikäli ei ole paljon matkustellut.

5.1 Eläminen Uudessa‐Seelannissa / vinkkejä
Kuten mainitsin, Uusi-Seelanti muistuttaa kulttuuriltaan vahvasti eurooppalaista, mikä ei brittien
entiselle siirtomaalle ole mitenkään yllättävää. Elintasoltaan maa on varsin hyvällä tasolla,
vaikkakin ”suurkaupunkeja” ei varsinaisesti ole kuin Auckland ja Wellington. Hintataso on hieman
Suomea korkeampi tai vastaava, ja varsinkin ruoka maksaa paljon mikä näkyy erityisesti
lihatuotteissa. Ravintolatarjontaa on paljon, monenlaista ja moneen hintaan. Vesi on yleisesti
juomakelpoista ilman keittämistä, mutta lievää sivumakua voi olla havaittavissa. Eri tuotteet
maksavat aikalailla saman kuin Suomessa tai jopa enemmän, joten kannattaa ostaa kaikki
tarpeellinen jo Suomesta mitä tietää tarvitsevansa.

Muutamia huomioita ja vinkkejä ihan lyhyesti:


Uuteen-Seelantiin ei saa tuoda mitään elintarvikkeita tai ainakin niistä pitää raportoida
ohjeiden mukaisesti, muuten sinua sakotetaan runsaalla kädellä



lentokentältä keskustaan kulkee yötä-päivää sininen Airbus-yhteys, jolla pääsee helposti
Queen Streetille. Lippu ostetaan pysäkin viereisestä kojusta.



kannattaa ehdottomasti osallistua Noho Marae –viikonloppuun, jossa tutustuu helposti
muihin vaihtareihin sekä maoreiden kulttuuriin ja tapoihin. Koska em. viikonloppu on hyvin
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suosittu, kannattaa ilmottautua mukaan heti kun se on mahdollista orientaatioviikon
yhteydessä. Osallistuminen maksaa jonkun verran, mutta sisältää mm. ruokailun.


pankkitilin avaaminen ei ole pakollista, ilmankin pärjää. Mutta jos sen haluaa avata,
onnistuu se helposti orientaatioviikoilla ilmaiseksi.



kännykkäliittymän avaaminen onnistuu Queen Streetillä. Vodafonen ja 2degrees:n prepaidliittymät ovat hyviä, joista Vodafonen kuuluvuus on parempi, mutta 2degrees halvempi näin ainakin omassa tapauksessani. SIM-kortin saa esim. lentokentältä (lehtisen mukana) tai
SkyTowerin infopisteestä ilmaiseksi, muuten se maksaa 10NZ$.



jottei passia tarvitse kuljettaa mukana baareissa tms., hae postista/poliisilaitokselta
saatavalla lomakkeella 20+ -kortti. Se maksaa jonkun 20NZ$ ja sen saaminen kestää nelisen
viikkoa.



0,5l olut maksaa halvimmillaan yleensä 5NZ$, kannuja voi saada 7NZ$:lla esim. Vesbarista
tai Globesta



tarvitset auton ajamiseen kansainvälisen ajokortin. Vuokrafirmat eivät sitä ehkä vaadi vaan
hyväksyvät myös suomalaisen ajokortin sopimuksentekoon, mutta poliisit voivat vaatia sitä
pysäyttäessään.



löydät ilmaisen WiFi-yhteyden Aucklandin pääkirjastosta läheltä yliopistoa (datarajoitettu),
Civic Theatre:n alakerrasta (aikarajoitettu), Britomartin mäkkäristä (datarajoitettu) sekä
Queen Streetin varrella toimii kaupungin netti (datarajoitettu). Esquires-kahviloista löytyy
yleensä myös WiFi ostokuitin koodilla.



Uudessa-Seelannissa sataa kohtuu paljon, joten tarvitset vedenpitävän takin. Suosittelen
myös vastaavia housuja ja kenkiä, niillä on hyvä reissata kaikissa olosuhteissa. Osta ne
Suomesta tai tilaa UK:sta, pääset todennäköisesti (huomattavasti) halvemmalla.



ota kaikista tärkeistä asiakirjoista kopiot sähköpostiin, sieltä ne löytyvät helposti. Tallenna
puhelimeen myös ICE-numerosi kansainvälisessä muodossa (In Case of Emergency).

5.2 Matkustaminen ja matkakohteita
Mikäli vain mahdollista, kannattaa järjestää opinnot arkipäiville siten, että saa pidennetyn
viikonlopun. Tällöin kerkeää matkustella Aucklandin lähialueilla ja pohjoissaarella viikonloppuisin.
Esimerkiksi Stray järjestää pohjoissaaren pohjoisimpaan osaan, Cape Rengaan, kolmen päivän
reissuja, joten sinnekin asti ehtii hyvin myös julkisilla kulkuvälineillä. Lisäksi lukukauden
puolivälissä on kahden viikon mittainen semester break, jonka aikana ehtii kiertää esimerkiksi eteläsaaren tai käymään Australiassa tai Oseanian pikkusaarilla. Lentolippujen osalta kannattaaa tosin
olla ajoissa liikenteessä, sillä kyseinen ajankohta on varsin suosittu myös muiden kuin pelkästään
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opiskeijoiden keskuudessa, joten kysyntää lipuille riittää ja hinnat nousevat kohti lukukauden
päättymistä. Mantereella liikkuessa vuokra-autot ovat selkeästi paras vaihtoehto ellei sitten ole
yksin liikenteessä: päivävuokrat pienille autoille ovat kohtuulliset jo kaksinkin liikkuessa, pääsee
sinne minne haluaa ja milloin haluaa. Autovuokraamot löytyvät läheltä Unilodgea, Beach road:lta.
Yksi huomionarvoinen matkustusvaihtoehto on myös juna Aucklandista Wellingtoniin, mikäli sinne
päin on aikeissa matkustaa. Itse en valitettavasti kerennyt/pystynyt käymään siellä, mutta junamatka
olisi ollut kuulemma maisemiltaan ja tuntumaltaan (aito höyryjuna) varsin suositeltava kokemus.
Hinta junan osalta oli muistaakseni jotain 80NZ$/suunta (8h matka). Mikäli puolestaan liikkuu
bussilla, Naked Bus on yleensä edullisin vaihtoehto, jos ei halua sitten ottaa pakettimatkaa esim.
Straylta tai KiwiExperienceltä. Noista edellä mainituista KiwiExperiencen matkat ovat ehkä
enemmän bilettäjille suunnattuja, mitä kuulin manittavan.

Lauri mainitkoon varsinaisesti noista matkakohteista, sillä kiersimme aikalailla samat paikat joko
erillä tai samalla porukalla. Laurilla on myös kokemusta ainakin Rotoruasta, Wellingtonista,
Waiheke-saaresta ja Ausseista, joissa en itse päässyt käymään. Pääpiirteittäin matkailuni keskittyi
viikonlopuille ja tuolle kahden viikon breikille mistä mainitsin: etelä-saaren kiersimme
matkailuautolla breikin aikana 16 päivässä ja kaikkiin muihin kohteisiin kerkesin tutustumaan
viikonloppuina. Parhaat yksittäiset elämykset olivat mielestäni laskuvarjohyppy Taupossa,
benjihyppy ja liitovarjoilu Queenstownissa, veneristeily Milford Soundissa + 3 päivän vaellus sieltä
Queenstowniin (Routeburn track), risteily Bay of Islandilla (hole in the rock), Coromandelin
niemimaa (mm. hot water beach) sekä päivän vaellus Tongarirossa (alpine crossing + ”mt. Doom”).
Nuo ovat vaan siis tuollaisia yksittäisiä kokemuksia, mitkä tulivat äkkiseltään mieleen, mutta
lukemattomia paikkoja ja elämyksiä mahtui matkalle. Ne kaikki olivat ainutlaatuisia ja omalla
tavallaan mahtavia. Niinpä voinkin hyvin suosittaa, että kannattaa matkustaa Uudessa-Seelannissa
niin paljon kuin kerkeää ja suinkin pystyy. Ainakin itsellä jäi harmittamaan vain se, että tiedosti
kuinka paljon jäi vielä näkemättä – Uudessa-Seelannissa voisi viettää vuosia edelleen löytäen uutta
koettavaa ja nähtävää. Joten ei muuta kuin hyvää matkaa ja ikimuistoista vaihtoaikaa minne ikinä
päädytkään vaihtojaksoasi viettämään.

Mikäli sinulle jäi vielä joitain lisäkysymyksiä, ota minuun suoraan
yhteyttä vaikka sähköpostin kautta osoitteella sami.halonen@lut.fi
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