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1 JOHDANTO

Syksy ja kouluvuosi ovat jo hyvässä vauhdissa ja viimein päätin istua alas koostamaan
matkaraporttini Uuden-Seelannin unohtumattomasta vaihto-opiskeluajastani. Vietin siis
kevätlukukauden 2012 vaihto-opiskelijana Uudessa-Seelannissa Aucklandin teknillisessä
yliopistossa (AUT). Matkaaminen avartaa ja reissatessa kokee ja näkee todella paljon uutta ja
ihmeellistä eli jos vielä mietit kannattaako hakea vaihto-opiskelupaikkaa neuvon lopettamaan
jahkailun ja päättämään vain minne haluat lähteä. Tässä matkaraportissa pyrin kertomaan omasta
matkastani Uudessa-Seelannissa. Samalla matkalla innostuttuani kävin myös Amerikassa ja
pyörähdin nopeasti Australiassa mutta näistä kokemuksista en tähän raporttiin sen suuremmin
tarinoi, koska itse Uudesta-Seelannista riittää paljon kerrottavaa.
Matkaraportistani löytyy vinkkejä ja tietoa Uudesta-Seelannista ja opskelusta siellä. Yritän tuoda
esille tärkeimmät asiat elämisen ja opiskelun sujumiseksi sekä muita unohtumattomia kokemuksiani
matkani varrelta.

2 LÄHTÖVALMISTELUT

Olin ajatellut lähteväni vuodeksi vaihtoon jonnekkin Euroopan kohteista, mutta koulussa joka syksy
järjestettävällä kv-messu viikolla arvotaan vapaavalintainen vaihtokohde ja onneni oli kohdallaan ja
voitin arvonnan. Sen jälkeen oli helppo jättää Euroopan maat myöhempiä matkoja varten ja aloittaa
vaihto kohteen valinta alusta. Hieman mietittyäni päädyin valinnassani Uuteen-Seelantiin sen
englannin-kielisyyden, mukavan välimatkan ja muiden suosittelujen perusteella.
Hakuprosessi siis omalta osaltani hieman poikkesi normaalista, mutta vain paikan valinnan osalta.
Täytin siis normaalisti vaihtopaikka hakemuksen ja kävin mobility-online palvelun kohdat
järjestyksessä lävitse. Uuteen-Seelantiin ei tarvinnut TOEFL- kielitestiä, mutta vaikka sain koulun
kielitodistuksen, jouduin vielä lähettämään AUT:lle lukion päästötodistuksen käännettynä
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englanniksi. En ymmärrä miksi LTY:n kirjoittama kielitodistus ei riittänyt, mutta lopulta sain oman
lukiotodistukseni toimitettua, asia selvisi ja sain hyväksymiskirjeen AUT:lta.
Minulla oli tarkoitus hoitaa viisumiasiani kuntoon jo suomessa, koska siten se olisi ilmainen..
Viisumin Suomesta käsin hommatessa oma passi on lähetettävä Haagiin tarvittavine papereineen.
Itseltäni kuitenkin matkaan lähtö lähestyi ja en saanut kaikkia tarvittavia papereita valmiiksi, joten
päätin mennä maahan turistiviisumilla, tässä on kuitenkin pieni ongelma. Olin ostanut lennot
Aucklandiin Amerikan kautta ja poismenolentoni oli varattu puolen vuoden päähän. Ja tästä syntyi
pieni ongelma Los Angelesissa, missä olin nousemassa Uuden-Seelannin koneeseen, koska minun
tuleva turistiviisumi oli voimassa kolme kuukautta ja paluulentoni oli vasta kuuden kuukauden
päässä. Hieman kentällä selviteltyäni asiaa sain kuitenkin luvan nousta Uuden-Seelannin koneeseen
ja matkan jatkui ongelmitta. Jos suunnittelet tekeväsi samoin kuten itse varaa lähtöselvitykseen
hieman normaalia enemmän aikaa ja kerro koulun papereita tukena käyttäen että haet
turistiviisumin Uudessa-Seelannissa.

3 ELÄMINEN UUDESSA-SEELANNISSA

Perille päästyäni minulla oli asunto odottamassa UniLodgella, jolla on opiskelijoille tarkoitettuja
vuokra-asuntoja kahdessa vierekkäin olevassa kerrostalossa. Lentokentältä pääsee keskustaan
kätevästi joko sinisellä Airport Express bussilla (24h), joka kuljettaa Aucklandin pääkadulle tai
shuttle bussilla, joka vie haluamaasi osoitteeseen. Asuntooni asetuttuani ja pari päivää Aucklandin
kaupunkia ihmeteltyäni hoidin viisumihakemukseni koulun kautta kuntoon. Koulun kautta viisumia
haettaessa papereita tarvitsee täyttää huomattavasti vähemmän, mutta joudut myös maksamaan
reilun sata dollaria viisumistasi.

3.1 Auckland
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Auckland on levollinen miljoonakaupunki. Keskusta on kompakti ja kaikki tarpeellinen on
kävelymatkan päässä koululta. Aucklandin julkinen liikenne on toteutettu busseilla, joiden
aikatauluja voisi verrata Suomen VR:ään. Julkinen liikenne kuitenkin toimii, kunhan ei ole
minuuttiaikataululla liikkeellä. Reittisuunnittelun busseilla liikkuessa jätin yleensä tosin muille,
koska reitit olivat mielestäni vaikeaselkoisia.

3.2 Asuminen

Asuminen Aucklandissa on suhteellisen kallista, mutta niinhän se kaikissa suurkaupungeissa.
Kuitenkin kimppakämpät ovat kohtuullisen hintaisia ja niitä pitäisi löytyä suhteellisen
edullisestikkin. AUT:n nettisisivuilla on hyviä linkkejä asunnon etsimiseen ja etukäteen
kannattaakin tutustua eri vaihtoehtoihin. Asunnon hommaaminen paikanpäältä on mahdollista ja
moni kaveri oli Uuteen-Seelantiin saapuessaan vailla asuntoa ja viettivät ensimmäiset yönsä
hotelleissa asuen. Hotellit ovat Suomen hintatasoon tottuneille edullisia ja tunsin muutaman kaverin
ketkä asuivat hotellissa jopa koko lukukauden. Kannattaa kysellä tarjouksia hotelleilta, koska
pitempiaikaisessa majoituksessa on mahdollista saada hyviä alennuksia.
Kaksi helpointa vaihtoehtoa asumiselle ovat AUT:n Wellsley Student Apartments ja UniLodgen
opiskelijoille tarkoitetut vuokra-asunnot. WSA:lle hakeminen tapahtuu koulun hyväksymiskirjeen
saavuttua ja luulisin prosessin olevan yksinkertainen, tähänkin ohjeita löytyy AUT:n nettisivuilta.
UniLodgelle, jossa itse asuin, on myös todella yksinkertainan hakeutua. UniLodgen nettisivuilta
löytyy kaikki tarpeellinen ja yhteydenpito sähköpostin välityksellä UniLodgeen on vaivatonta.
Vuokra UniLodgella on kuitenkin korkeahko, mutta jos haluaa asua yksin, on Unilodge helpoin
vaihtoehto.

3.3 Kaupat ja ruokailu

Aucklandissa ja Uudessa-Seelannissa on paljon aasialaisia ja se näkyy selkeästi katukuvassa.
Aucklandissa on paljon aasialaisten pitämiä kojuja ja ruokapaikkoja. Aasialaisten pitämät kaupat,
ravintolat ja palvelut ovat myös yleensä halvempia kuin Uusi-Seelantilaisten vastaavat. Esimerkiksi
parturi maksoi aasialaisessa parturiliikkeessa 25 NZ dollaria kun Uusi-Seelantilaisessa puodissa
miesten hiusten leikkauksesta olisi saanut maksaa 50 tai jopa lähelle 100 dollaria.
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Ruokaostokset hoituvat kätevästi supermarketeissa joita on Aucklandin ydinkeskustan alueella
useampia. Countdown niminen ruokakauppaketjun marketti oli oma suosikkini, koska se oli auki 24
tuntia vuorokaudessa ja sinne oli viiden minuutin kävelymatka asunnoltani. Muita supermarketteja
ovat New World ja Pak’n’Save. Ruoka on supermarketeissa jokseenkin suomen hintatasoa
vastaavaa ja mitä pienempi marketti sen isommat ovat hinnat. Muut kodintarvikkeet kuten pyyhkeet
lakanat ja makuupussin saa halvimmalla the Warehouse nimisestä halpahallista, jossa itse asion heti
asunnon saatuani.

4 OPISKELU AUT:SSA

Auckland University of Technologyssa on todella kirjava valikoima pääaineita aina taiteesta
kauppatieteisiin. AUT koostuu kolmesta kampusalueesta jotka ovat eripuolilla Aucklandia.
Pääkampus sijaitsee keskellä kaupunkia UniLodgen ja WSA:n lähistöllä. Tilat ovat hyviä ja
toimivia ja suhteellisen uusia. Suuri osa omista kursseista järjestettiin luokkahuoneissa ja vain
yhdellä kurssilla luennot pidettiin perinteisessä luentosalissa. Opetuksen taso oli hyvää, mutta
kursseilla ryhmät olivat tiiviimpiä kuin täällä LTY:llä ja niillä keskusteltiin ja pidettiin useasti
pienryhmäkeskusteluja sekä suoritettiin erilaisia harjoituksia. Seuraavaksi hieman kursseista joita
kävin.

4.1 Te Ara Pou - Maori Leadership
Kuten kaikki aiemmatkin matkaraportit toteavat, kurssi on suosittu ja virkivästi erilainen
perinteisiin suomalaisiin luentoihin tottuneelle. Kurssin ehdoton vetonaula on kurssin vetäjä Jason
King, kuka omalla persoonallaan ja käyttäytymisellään saa luokan innostumaan ja olemaan
aktiivinen tunneilla. Omasta mielestäni kurssi on enemmän huvia kuin hyötyä, mutta sillä oppii
paljon omasta persoonallisuudestaan sekä joitain ihmisen luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä
asioita. Kurssi käsittelee myös johtajakäyttäytymistä Maori johtajia avuksi käyttäen. Kurssi alkoi
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käymällä läpi persoonallisuuksia ja kartoitimme kukin omamme testin avulla. Luokkahuonekkin on
hieman normaalista poikkeava, koska istuimme ison salin lattialla patjoilla. Mieleeni tuli välillä
leirikoulu. Kurssilla suurin osa opiskelijoista on vaihto-opiskelijoita, joten kurssi on myös hyvä tapa
tutustua muihin. Kurssilla on myös kurssikirja, joka on välttämätön, mutta löytyy e-bookkina
Internetistä, jos ei halua sitä paperisena ostaa.

4.2 Introduction to Intercultural Competence

Kurssilla keskustellaan erilaisten kulttuurien merkityksestä, eroista ja miten selvitä erilaisissa
kulttuureissa. Odotin jotain hieman muuta ja kurssi ei tarjonnut itselleni kovinkaan paljoa, mutta
kielen oppimiseen ja erilaisten ihmisten tapaamiseen eri kulttuureista kurssi oli hyvä. Kurssi alkoi
hollannin kielellä ja mietin hetken, että nyt olen aivan väärässä paikassa, mutta tämä olikin vain
alkusysäys oppitunnille ja sen pohjalle rakentui ensimmäinen luento, jolla keskusteltiin ja
kartoitettiin kurssilla olevien ihmisten taustoja. Kurssilla on käytössä kurssikirja, jota en kuitenkaan
ostanut vaan lainasin muutamaan otteeseen kirjastosta ja pärjäsin suhteellisen.

4.3 Personal Finance

Bisneskurssi, joka käsittelee säästämistä, sijoittamista, ja oman talouden hallintaa. Asiat kurssilla
olivat melko tuttuja, mutta kurssin parasta antia oli taloussanaston kehittyminen ja Australian ja
Uuden-Seelannin talouksiin tutustuminen. Kurssilla käsiteltiin paljon Australiaa, koska UudenSeelannin oma talous ja pörssi ovat Suomeakin selvästi pienempiä. Haastetta ja kiinnostusta tässä
kurssissa lisäsivät viikoittain tehtävät mini case harjoitukset, joita esitettiin muulle ryhmälle. Tämä
oli mielestäni hyvä kurssi perusasioista ja todella hyvä kielen ja bisnessanaston oppimiseen.
Pienryhmissä tapahtuvat esityksetkin antavat mukavasti haastetta kurssin aikana. Tästä kurssista oli
myös ainut tenttini lukukauden jälkeen olevalla tenttiviikolla. Kurssikirjasta on useita painoksia ja
itse lainasin vanhempia painoksia kirjastosta ja käytin niitä tehdessäni case valmisteluja ja
lukiessani tenttiin.
4.4 Photography
Ei ehkä täysin liity tutkintooni, mutta kurssina todella mielenkiintoinen ja piristävä. Kurssi keskittyi
valokuvauksen perusteisiin ja valokuvauksen teknisiin kysymyksiin. Pääsin myös kuvaamaan
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valokuvausstudiossa ja opin monia hyödyllisiä asioita valokuvauksesta. Kurssi piti sisällään kaksi
harjoitustyötä, jotka kehittivät luovaa ajattelua ja haastoivat ainakin minut toden teolla, koska tämä
oli aivan jotain muuta mihin teknillisissä yliopisto-opinnoissani olen tottunut. Kurssi oli osin huvia
mutta olen varma että kurssista on myös hyötyä ja pystyn osoittamaan kurssin avulla
monikyvykkyyteni tulevaisuudessa.

5 MATKUSTAMINEN JA VAPAA-AIKA

Tämä oli kielen oppimisen jälkeen ehkä se seuraavaksi tärkein asia matkallani, eli uusien paikkojen
tutkiminen ja Uuteen-Seelantiin tutustuminen. Uudessa-Seelannissa riittää nähtävää ja koettavaa,
näitä varmaan jokainen reissuun lähtevä lueskelee Internetistä ja suunnittelee mitä haluaa nähdä.
Itse olin päättänyt, että kierrän kaiken mahdollisen ajan niin salliessa puitteissa ja tuntuu että lähes
kaikkialle sitä kerkesinkin. Mielestäni paras tapa liikkua saarilla on vuokra-auto siitä huolimatta,
että saarella on vasemman puoleinen liikenne. Liikenne kaupunkien ulkopuolella on rauhallista ja
tiet päällystettyjä. Vasemmalla puolella ajamiseen tottuu nopeasti ja jos ei itse halua ajaa löytyy
vaihtariporukoista varmasti halukkaita kuskeja. Kannattaakin rohkeasti kysellä muilta vaihtareilta
heidän reissusuunnitelmistaan ja yrittää suunnitella yhteisiä viikonloppureissuja, koska juuri nämä
jäivät itselleni parhaina muistoina Uudesta-Seelannista. Muita tapoja kiertää saarta on ostaa
bussipassi esimerkiksi Stray:lta tai KiwiTravel:ilta. Bussipassi on hyvä vaihtoehto esimerkiksi ihan
alussa jos haluaa reissata ennen koulun alkua eikä vielä tunne vaihtarikavereita. Busseissa myös
tapaa takuuvarmasti samanhenkisiä ihmisiä ja tutustuu muihin reissaajiin. Bussien etu on myös
suunnittelun helppous, tarvitsee vain päättä kuinka kauan viipyy missäkin kohteessa ja bussifirma
on suunnitellut reitin sinun puolestasi. Saarilla liikkuu myös NakedBus:seja joista bussikyytejä saa
todella edullisesti.
Majoittuminen Uudessa-Seelannissa on edullista monen hengen huoneissa, jotka tarjoavat sängyn ja
yleensä yhteisen keittiön, jossa voi laittaa ruokaa oman maun mukaan. Yön hinta näissä dorm
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huoneissa lähtee parista kymmenestä dollarista ylöspäin. Tällaisissa ns BackPackers hostelleissa
tutustuu myös muihin ja meininki on yleensä rentoa.
Lopuksi vielä muutama mainitsemisen arvoinen paikka sekä muutama hyödyllinen linkki:
Pohjoissaari
-

Coromandel Peninsula (Hot water beach)

-

Tongariro (Alpine Crossing, Mt. Doom)

-

Cape Reinga (pohjoissaaren pohjoiskärki, hiekkasurffausta)

-

Rotorua (Thermal area)

-

Waitomo Caves (Glow Worms)

-

Matamata (Hobitton)

Eteläsaari
-

Milford Sound (vuonoristeily)

-

Queenstown (kaikkea extremeä mitä rahalla saa)

-

Routeburn track (One of the Great Walks)

-

Abel Tasman (kajakointi, luonnonpuisto)

-

Dunedin (hylje- ja pingviinirantoja)

Ja paljon muuta.. Vastailen mielelläni kysymyksiin, koska näihin muutamaan matkaraportin sivuun
ei mahdu läheskään kaikki tarinat mitä Uuden-Seelannin ajalta kertyi. Sähköpostilla tavoittaa
parhaiten osoitteesta lauri.pynnonen@lut.fi.
Muutama linkki:
http://www.nzherald.co.nz/ (Uuden-Seelannin sanomalehti)
www.trademe.co.nz (nettihuutokauppa)
http://www.maxx.co.nz/ (julkisen liikenteen aikataulut)
http://nakedbus.com/nz/bus/ (naked bus)
http://www.airbus.co.nz/ (lentokenttäbussi)
www.hostelworld.com (hostelleja)
www.skyscanner.com (lentoja)
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www.lonelyplanet.com (tietoja matkakohteista)

