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pääkirjoitus

”Änäriä”:

15:27 <@YTY> Sniper1: Sniper1 15:27 <@YTY> Sniper1: Sniper1 15:27 <@YTY>
Sniper1 Sniper1 Sniper1 Sni-
per1 : änäriä?
15:27 <@iiska> Haiskahtaa vähä 15:27 <@iiska> Haiskahtaa vähä 15:27 <@iiska>
siltä, että siellä ei oo point-
terit ihan kohdillaan
15:27 <@YTY> eijjoo15:27 <@YTY> eijjoo15:27 <@YTY>
15:27 <@Sniper1> vai että änä-15:27 <@Sniper1> vai että änä-15:27 <@Sniper1>
riä
15:27 <@Sniper1> koska sulla 15:27 <@Sniper1> koska sulla 15:27 <@Sniper1>
loppuu duuni
15:27 <@YTY> tunnin päästä15:27 <@YTY> tunnin päästä15:27 <@YTY>
15:27 <@YTY> 20 yli15:27 <@YTY> 20 yli15:27 <@YTY>
15:28 <@Sniper1> no kaippa 15:28 <@Sniper1> no kaippa 15:28 <@Sniper1>
sitä vois kävästä sillon
15:28 <@YTY> tuuppa kiltiksel-15:28 <@YTY> tuuppa kiltiksel-15:28 <@YTY>
le sit
15:28 <@Sniper1> otan vaan en-15:28 <@Sniper1> otan vaan en-15:28 <@Sniper1>
sin housut pois

Ho ho ho!

Eihän sitä todeksi voi uskoa, mutta totta se on: tähän lärpäkkeeseen päättyy urani 
Oulun Tietoteekkarit ry:n tiedotusministerinä.

Vuosi on ollut raskas ja pitkä, mutta samalla myös hyvin antoisa. Lehteä on ollut 
mukava tehdä, varsinkin kun toimittajina on häärinyt kahdeksan uskollista apulaista. 
Kaikkia homma ei ole napannut edes pienen potkimisen jälkeen, mutta joka lehteen on 
sentään riittänyt juttuja. Osa niistä on ollut jopa keskimääräistä ”laadukkaampia”. 

Ensi vuoden tiedotusministeriksi valittiin vaalikokouksessa Pekka Mäkinen. Eipä tien-
nyt miekkonen mihin hommaan lähti,  mutta onnea silti hänen valitsemalleen tielle. :)

Näkemiin, mutta ei hyvästi.

Terminaali - Oulun Tietoteekkarit ry:n kiltalehti ja pää-äänenkannattaja jo vuodesta 1988. 

4-6 numeroa vuodessa.   20. vuosikerta, numero 4/2007, 20 sivua Painosmäärä: 75 kpl
Painopaikka: Oulun yliopistopaino, 2007  Julkaisija: Oulun Tietoteekkarit ry

Päätoimittaja: Taneli Rautio  Kannen kuva: Pasi Pyyppönen
Toimittajat: Tiina Maununiemi, Juhamatti Niemelä, Mikko Similä, Lasse Määttä, Veli-Pekka Rämäkkö, Terhi Talvitie, Jukka 
Määttä, Jouni Kovasin
Kuvat: Jerry Daukin, Wikipedia, Mato, OTiT galleria, Intter piste webbi

Osoite: Oulun Tietoteekkarit ry / Terminaali, PL4500, 90014 Oulun Yliopisto Sähköposti: terminal@ee.oulu.fi 
Kotisivut: www.otit.fi  /live/terminaali  

Terminaalissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä vastaa Oulun Tietoteekkarit ry:n, päätoimittajan tai muiden sellaisten 
kantaa. 

-Tane

OTiT 
kannatusjäsenet:
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Kalenterivuosi päättyy ja samalla päätty-Kalenterivuosi päättyy ja samalla päätty-Kvät meikäläisen hallitushommat toistai-Kvät meikäläisen hallitushommat toistai-K
seksi. Hauskaa oli ja suosittelen muillekin. 
Katsaus menneeseen vuoteen: killan nimeä 
ei vielä muutettu ja OYY:tä, valtiosta puhu-
mattakaan, ei ole vielä vallattu, joten kaikki 
ei ole täysin suunnitelmien mukaan mennyt. 
Mutta eiköhän se siitä sumpliinnu. Monilta 
muilta osin ollaan aika hyvissä kuosissa.

Vaan jottei palsta menisi täysin genee-Vaan jottei palsta menisi täysin genee-Vriseksi vuodenpäättämislippalapaksi, Vriseksi vuodenpäättämislippalapaksi, V
niin kirjoittelenpa jostain aivan muusta. Sa-
tunnaislukugeneraattori päätyi tällä kertaa 
aiheeseen ”taikasienet”.

Ystävämme Wikipedia kertoo taikasie-Ystävämme Wikipedia kertoo taikasie-Yniksi kutsuttavan sieniä, jotka sisältävät Yniksi kutsuttavan sieniä, jotka sisältävät Y
psilosybiiniä ja psilosiiniä, jotka puolestaan 
vaikuttavat tajuntaan psykedeelisesti. Suo-
messa kasvavista sienistä ainoa oleellisesti 
moisia aineita sisältävä sieni on nurmikoilla 
kasvava psilocybe semilanceata. Wikipedia 
kertoo myös psilosybiinin, psilosiinin ja näi-
tä sisältävien tuotteiden olevan Suomessa 
kielletty. Useimpien suomalaisten asumus-
ten pihanurmikot ja näiden mahdolliseen 
kasvattamiseen käyttökelpoiset kukkaruu-
kut ovat siis laittomia. Minkäs teet.

Tämän sivutripin jälkeen palataan itse 
asiaan. Ensi vuonna killassa vaikuttaa 

uusi hallitus, ja haluankin esittää valituiksi 
tulleille syvimmät osan^H^H^Honnitteluni 
(en tajunnut kätellä silloin, kun satuitte 

kätevästi rivissä seisomaan). Jos määk-
syttää ja rääyttää, parhaita kanavia sille 
ovat IRLin jälkeen sähköposti, OTiTBBS ja 
#otit@IRCNet. Samaan syssyyn taidankin 
mainostaa OYY:n edustajistoon valituksi 
valtava määrä kiltamme jäseniä. Tarkem-
min sanottuna: jos jokin OYY-asia määk-
syttää, kerro murheesi allekirjoittaneelle tai 
ensi vuoden kulttuuriminstrelille.

Lopuksi liitän palstaani kopion tämän 
vuoden fuksinaalin sähköisen version Lvuoden fuksinaalin sähköisen version L

pääkirjoituksesta kokonaisuudessaan: 
”pakko juoda... johtuu siitä, että tämä neuvo 
pitää paikkansa. saan käsiini sähköposti-
osoitteesi. :)”

Helekkarin hyvvää joulua kaikille :)

-Viljo, over and out. Fuksinaalin pääkir-

Fuksinaalin pääkir-

Fuksinaalin pääkir-

Fuksinaalin pääkir-

Fuksinaalin pääkir-
joitus sellaisena kuin 

joitus sellaisena kuin 

joitus sellaisena kuin 

Safari-selain sen 
näyttää.

Puheenjohtajan palsta
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18:59 Jono yltää huhupuheiden mukaan jo lähimmän känkkylän nurkille. Toivottavasti narikka ve-
tää. Ennakkolippuja on myyty 1900 kappaletta, eli ovelta on aika turha enää koittaa ostaa lippua.
19:00 Reilupeli on perseestä ja ilmeisesti taas tänäkin vuonna sisälle on päässyt huomattavasti 
helpommalla jos tuntee portsarin tai on muuten vaan “tärkeä”
19:01 Portsarit ovat asettuneet paikoillen. Ensimmäisenä sisälle tulevat vanhimmat jarrut eli Man-
nerheim-ristin ritarit. Portsari ottaa käsikontaktin heti ensimmäiseen sisälle pyrkijään ja tilanne 
näyttää juhlijan kannalta huolestuttavalta! Ritari ja hänen kaverinsa kuitenkin pääsevät portsarien 
ohi kohti narikkaa ja baaritiskiä.
19:04 Ikäraja on ilmeisesti asetettu tänä vuonna sinne 50 tienoille, jotta alaikäiset varmasti jäävät 
ulkopuolelle.
19:05 Julkkiksiakin kiinnostaa ja ainakin yksi on jo ohittanut portsarit.
19:06 Ensimmäinen pitkätukkahippihampunkasvattajapasifi sti pääsi sisälle. Tämä on vähän paha 
juttu että jo näin varhaisessa vaiheessa päästetään ihan kuka vaan sisälle. Saattaa muutkin yrittää. 
Ei tuo ainakaan kutsulistalla ole.
19:09 Mukava paskaruntu jäi punaiseen mattoon kun yksi juhlija tuli pyörätuolilla eikä ilmeisesti 
viittinyt puhdistaa kärrynsä renkaita. Kovasti tuntuu olevan kaikilla asiaa portsareille, joilla aina-
kin vielä tuntuu huumori kestävän.
19:15 Joltain putosi laukku ja olisikohan siellä ollut piilopullo! Ilmeisesti oli sillä juhlija vedetään 
nopeasti sivummalle. (Ja takaovesta pää-perse -otteella ulos?)
19:19 Dj spinnaa levyjä villin apinan tavoin mutta saa aikaan vain tylsää hissimusiikkia. Olisi ehkä 
baarin imagon kannalta hyvä veto vaihtaa dj mahdollisimman nopeasti. Vieraita tuskin musiikki 
vielä tässä vaiheessa kiinnostaa, sillä drinkkilippuja on varmasti vielä kaikilla jäljellä. Ritarit tosin 
ehkä ovat jo löytäneet Marskin ryypyt mikä tarkoittaa sitä että tanssilattialla nähdään pian liiket-
tä.

Itteppäisyysjonotus 2007
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19:32 Kääpiöitä! Pieniä ja pahasuisia noi saa-
melaiset. Saattaa rähinöinti alkaa ihan koska 
tahansa.
19:35 Hentilä jonossa.
19:38 Jaana Pelkosella seisoo sen verran pahasti 
silmät päässä että tuskin on sekään ihan selvin-
päin. Ja kova on kusihätä kun noin nopeasti juok-
see sisemmälle! Jaanan juoksu varmasti pysähtyy 
viimeistään vessajonoon joka ylettyy varasti jo 
suomirok-puolelle asti. Tosin huhupuheet ker-
tovat että tänä vuonna linnaan olisi tuotu 1000 
bajamajaa, joita kadetit illan aikana tyhjentävät. 
Miesväkeä on joka tapauksessa neuvottu käy-
mään ulkona lähimmän kuusen juurella.
19:50 Käsittämätöntä pyörintää nähtävissä heti portsareiden jälkeen! Ei varmaan pyöritä jonossa 
vaikka sisälle on päästykin!
20:04 Kimiä hymyilyttää kun ei tarvinnut näyttää papereita. Tuosta se varmaan kertoo vielä Mona-
cossa kavereilleen. (Älkää kertoko sille että Jenni vilautti Kimin henkkareita portsareille)
20:18 Etelän puoleinen narikka on täynnä, joten loput vieraat otetaan sisään toisesta ovesta. Mah-
taa hieman vituttaa jos oli just pääsemässä sisälle ja sitten sanotaan että siirryppä toiseen jonoon 
toiselle puolelle baaria.
20:29 Pääosa bilekansasta on ollut otitlaisia mustissa haalareissaan, poislukien avecit, joista mel-
kein kaikki ovat olleet jotain humanisteja. Mutta nyt sisälle tuli yksi sikkiläinen. Hänellä ei ollut 
aveccia, mikä todistaa taas kerran sen että tietoteekkareilla on enemmän vientiä naisten keskuu-
dessa.
20:30 Tässä vaiheessa suora lähetys keskeytetään hetkeksi(uutisia muka) ja sisälle tuodaan kaikis-
ta rumimmat vieraat. 
20:41 Linnan ulkopuolella hiekoitetaan pihaa, jotta valomerkin tullessa juhlakansa ei loukkaisi 
itseään liukkaalla jäällä. Osa kadeteista siirtyy ulkopuolelle etsimään viimeiset kutsutut vieraat. 

Manu ja Mara ovat vuodesta toiseen johtaneet varjolinnanjuhlia lähei-
sessä puistossa, jossa pussikalja kilisee ja iloiset juomalaulut raikuvat. 
Kadetit kuitenkin lopettavat biletyksen ja kantavat Manun ja Maran 
sisälle linnaan jonottamaan.
20:46 Ulkomailtakin on saapunut paljon väkeä. Heille tämä reissu on 
erityisen raskas sillä 2-10 päivän ulkomaanpitkä ennen linnan juhlia 
saattaa hajottaa kokeneimmankin konkarin kunnon. Kovin krapulaisia 
naamareita ei kuitenkaan näy eli ilmeisesti uuteen nousuun on päästy.
21:02 600l BOOLIA! Sinne->

-Vepsi

Portsarit dagen efter

itseään liukkaalla jäällä. Osa kadeteista siirtyy ulkopuolelle etsimään viimeiset kutsutut vieraat. itseään liukkaalla jäällä. Osa kadeteista siirtyy ulkopuolelle etsimään viimeiset kutsutut vieraat. 
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HäpeänurkkaHäpeänurkka

Kuvissa näkyvät henkilöt on Kuvissa näkyvät henkilöt on Kuvissa näkyvät henkilöt on 
valittu Oulun Tietoteekkarit valittu Oulun Tietoteekkarit valittu Oulun Tietoteekkarit 
ry:n toimittajiksi vuodelle ry:n toimittajiksi vuodelle ry:n toimittajiksi vuodelle 
2007. Heidän tehtävänään 2007. Heidän tehtävänään 2007. Heidän tehtävänään 
on kirjoittaa vähintään yksi on kirjoittaa vähintään yksi on kirjoittaa vähintään yksi 
juttu jokaiseen kiltalehteen. juttu jokaiseen kiltalehteen. juttu jokaiseen kiltalehteen. 
Tähän lehteen heiltä ei tul-Tähän lehteen heiltä ei tul-Tähän lehteen heiltä ei tul-Tähän lehteen heiltä ei tul-
lut juttuja. HYI TEITÄlut juttuja. HYI TEITÄlut juttuja. HYI TEITÄ.
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15:28 <@iiska> Rokeli: Saat toimistolla15:28 <@iiska> Rokeli: Saat toimistolla15:28 <@iiska>
15:28 <@iiska> Lehden15:28 <@iiska> Lehden15:28 <@iiska>

19:29 <@Worm> yty.in.shower.with.lomakko.can19:29 <@Worm> yty.in.shower.with.lomakko.can19:29 <@Worm>
did.avi
19:48 <@Sniper1> no mitenkä se pääty yleiseen 19:48 <@Sniper1> no mitenkä se pääty yleiseen 19:48 <@Sniper1>
levitykseen
19:48 <@Sniper1> tai siis19:48 <@Sniper1> tai siis19:48 <@Sniper1>

22:57 <@PiP^o> no mut eikö hyllyvä oo juuri 22:57 <@PiP^o> no mut eikö hyllyvä oo juuri 22:57 <@PiP^o>
semmonen et ku sitä tökkäsee ni se värisee 
vielä puol minuuttia sen jälkeen
22:58 <@Vyacheslav> ei jos se hyllyy hieman. 
jos se hyllyy paljon, niin sitten
22:59 <@PiP^o> okei.22:59 <@PiP^o> okei.22:59 <@PiP^o>
22:59 <@Vyacheslav> hieman hyllyvä on sellai-22:59 <@Vyacheslav> hieman hyllyvä on sellai-22:59 <@Vyacheslav>
nen, että takamuksen ulompien alueiden liike 
ei lakkaa ihan sillä silmänräpäyksellä, kuin 
lantion

14:59 <Herkkae> haluaako joku tulla avittaa 14:59 <Herkkae> haluaako joku tulla avittaa 14:59 <Herkkae>
tietokoneen kasauksessa, jos vaikka tullee jo-
tain ongelmia
15:00 <Herkkae> skene halus tulla kattoo ku ei 15:00 <Herkkae> skene halus tulla kattoo ku ei 15:00 <Herkkae>
oo konetta koskaa kasannu osista
15:00 <iiska> Ohoh, noloja paljastuksia tieto-15:00 <iiska> Ohoh, noloja paljastuksia tieto-15:00 <iiska>
teekkarilta

23:54 <@TheFU> pässit23:54 <@TheFU> pässit23:54 <@TheFU>
23:54 <@Flaksi> lampaat23:54 <@Flaksi> lampaat23:54 <@Flaksi>
23:54 <@TheFU> pässit23:54 <@TheFU> pässit23:54 <@TheFU>
23:54 <@Flaksi> lampaatpa23:54 <@Flaksi> lampaatpa23:54 <@Flaksi>
23:54 <@TheFU> pässit23:54 <@TheFU> pässit23:54 <@TheFU>
23:55 <@Flaksi> lampaat.23:55 <@Flaksi> lampaat.23:55 <@Flaksi>
23:55 <@TheFU> Flaksi: pässi
23:55 <@Flaksi> määä
23:56 <@TheFU> eiku caio
23:56 <@Flaksi> oiskin caio23:56 <@Flaksi> oiskin caio23:56 <@Flaksi>
23:56 <@TheFU> Flaksi: pässi23:56 <@TheFU> Flaksi: pässi23:56 <@TheFU>
23:56 <@Flaksi> niin?23:56 <@Flaksi> niin?23:56 <@Flaksi>
23:56 <@TheFU> Mmmmoi!23:56 <@TheFU> Mmmmoi!23:56 <@TheFU>
23:56 <@Flaksi> no moi!23:56 <@Flaksi> no moi!23:56 <@Flaksi>
23:57 <@Xanthi> pässit!23:57 <@Xanthi> pässit!23:57 <@Xanthi>
23:57 <@TheFU> Xanthi: oikein!23:57 <@TheFU> Xanthi: oikein!23:57 <@TheFU>
23:57 <@Xanthi> TheFU: no aijjaa, olipa yllä-23:57 <@Xanthi> TheFU: no aijjaa, olipa yllä-23:57 <@Xanthi>
tys!
23:57 <@TheFU> Xanthi: ei minulle!23:57 <@TheFU> Xanthi: ei minulle!23:57 <@TheFU>
23:57 <@Xanthi> TheFU: :peukku:23:57 <@Xanthi> TheFU: :peukku:23:57 <@Xanthi>
23:58 <@TheFU> vai kick-to-ass-method?23:58 <@TheFU> vai kick-to-ass-method?23:58 <@TheFU>
23:58 <@Xanthi> hep, mukana23:58 <@Xanthi> hep, mukana23:58 <@Xanthi>
23:58 -!- Flaksi was kicked from #otit by 
TheFU [no reason]
23:58 <@Xanthi> kas näin :)23:58 <@Xanthi> kas näin :)23:58 <@Xanthi>
23:59 <@TheFU> pyynnöstä23:59 <@TheFU> pyynnöstä23:59 <@TheFU>

02:22 <@vepsi> Worm: ei sulla olis jotain kä-02:22 <@vepsi> Worm: ei sulla olis jotain kä-02:22 <@vepsi>
sirasvaa?

22:01 <@Jaker> nyt on vähän ikävä istua22:01 <@Jaker> nyt on vähän ikävä istua22:01 <@Jaker>

12:24 <@iiska> Kämpillä12:24 <@iiska> Kämpillä12:24 <@iiska>
12:24 <@Scenecop> kämpillä?? :D12:24 <@Scenecop> kämpillä?? :D12:24 <@Scenecop>
12:24 <@Scenecop> menikkö jakerille nukkuun?12:24 <@Scenecop> menikkö jakerille nukkuun?12:24 <@Scenecop>
12:24 <@iiska> Mitähän vitttua  tapahtua12:24 <@iiska> Mitähän vitttua  tapahtua12:24 <@iiska>
12:24 <@iiska> En meennyy12:24 <@iiska> En meennyy12:24 <@iiska>
12:24 <@Scenecop> wat
12:24 <@iiska> Näkööjääh
12:24 <@Scenecop> jäit talolle? :D12:24 <@Scenecop> jäit talolle? :D12:24 <@Scenecop>
12:25 <@paavvoo> :)12:25 <@paavvoo> :)12:25 <@paavvoo>
12:26 <@iiska> Vittu minä  en iteeeeeedååå
12:27 <@iiska> Ooon aika köännissssså ja miee-12:27 <@iiska> Ooon aika köännissssså ja miee-12:27 <@iiska>
lestä speksiläisten kanssssa jutellltiinnn 
vaikka mitä
12:27 <@iiska> J aa kello on vasta puoli yks-12:27 <@iiska> J aa kello on vasta puoli yks-12:27 <@iiska>
toista
12:27 <@Scenecop> väärin12:27 <@Scenecop> väärin12:27 <@Scenecop>
12:27 <@Scenecop> 12:3012:27 <@Scenecop> 12:3012:27 <@Scenecop>
12:27 <@iiska> Ja minä prkl kävelin kämpille
12:27 <@Scenecop> 2h pieleen12:27 <@Scenecop> 2h pieleen12:27 <@Scenecop>
12:27 <@Scenecop> huh12:27 <@Scenecop> huh12:27 <@Scenecop>
12:27 <@Scenecop> hullu12:27 <@Scenecop> hullu12:27 <@Scenecop>
12:27 <@iiska> Ku luulub etta ebää  ei kule 12:27 <@iiska> Ku luulub etta ebää  ei kule 12:27 <@iiska>
bussit
12:27 <@Scenecop> mutta siis olit sielä talolle 12:27 <@Scenecop> mutta siis olit sielä talolle 12:27 <@Scenecop>
siihen asti ku lähit käbeleen?
12:28 <@iiska> Joo12:28 <@iiska> Joo12:28 <@iiska>
12:34 <@paavvoo> hihiih12:34 <@paavvoo> hihiih12:34 <@paavvoo>
12:34 <@paavvoo> iiska on aika sankari12:34 <@paavvoo> iiska on aika sankari12:34 <@paavvoo>
12:34 <@Scenecop> ei helevetti :)12:34 <@Scenecop> ei helevetti :)12:34 <@Scenecop>
12:34 <@Scenecop> no, rapula vissiin voitettu, 12:34 <@Scenecop> no, rapula vissiin voitettu, 12:34 <@Scenecop>
tai ainaki siirretty?
12:35 <@paavvoo> jos se ois säikähtänyt pois12:35 <@paavvoo> jos se ois säikähtänyt pois12:35 <@paavvoo>
12:35 <@iiska> Miksi vitussa tulin jo käm-12:35 <@iiska> Miksi vitussa tulin jo käm-12:35 <@iiska>
poille
12:35 <@iiska> Ja kävellenm12:35 <@iiska> Ja kävellenm12:35 <@iiska>
12:35 <@Scenecop> ”jo”? :D12:35 <@Scenecop> ”jo”? :D12:35 <@Scenecop>
12:35 <@iiska> Mitä helkkariiia touhuan
12:35 <@Scenecop> paljo kello sun mielestä 12:35 <@Scenecop> paljo kello sun mielestä 12:35 <@Scenecop>
on?
12:35 <@iiska> Kello on 123512:35 <@iiska> Kello on 123512:35 <@iiska>
12:35 <@Scenecop> aivan12:35 <@Scenecop> aivan12:35 <@Scenecop>
12:35 <@Scenecop> eli nyt on jo päivä12:35 <@Scenecop> eli nyt on jo päivä12:35 <@Scenecop>
12:35 <@paavvoo> veikkaan että speksiläisetki 12:35 <@paavvoo> veikkaan että speksiläisetki 12:35 <@paavvoo>
tekee lähtöä
12:36 <@iiska> Mitä vittua12:36 <@iiska> Mitä vittua12:36 <@iiska>
12:36 <@paavvoo> ?12:36 <@paavvoo> ?12:36 <@paavvoo>
12:37 <@iiska> Onko se niinku påäivällä 123512:37 <@iiska> Onko se niinku påäivällä 123512:37 <@iiska>
12:37 <@Scenecop> nii siis nyt on jo päivä12:37 <@Scenecop> nii siis nyt on jo päivä12:37 <@Scenecop>
12:37 <@Scenecop> on!!!!12:37 <@Scenecop> on!!!!12:37 <@Scenecop>
12:37 <@Scenecop> ei vittu :D12:37 <@Scenecop> ei vittu :D12:37 <@Scenecop>
12:37 <@paavvoo> :D12:37 <@paavvoo> :D12:37 <@paavvoo>
12:37 <@iiska> :-D12:37 <@iiska> :-D12:37 <@iiska>
12:37 <@Scenecop> mietin että ei saatana, eikö 12:37 <@Scenecop> mietin että ei saatana, eikö 12:37 <@Scenecop>
se hoksaa että nyt on jo päivä
12:37 <@paavvoo> iiska on nyt ollu yli 12 h 12:37 <@paavvoo> iiska on nyt ollu yli 12 h 12:37 <@paavvoo>
villisti juhlimassa
12:37 <@Scenecop> aahaha
12:37 <@Scenecop> terminaalimatskua
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Onni Komulainen Puheenjohtaja
Pauli Närhi   Rahastonhoitaja
Meeri Sarajärvi Sihteeri
Pekka Mäkinen Tiedotusministeri
Milla Tapaninaho Työvoimaministeri
Pia Olli    Kulttuuriministeri
Pekka Hurskainen Ulkoministeri
Tuomas Haanpää Sisäministeri
Tuomas Parttimaa Sosiaali- ja terveysministeri
Anniina Päärni   Opetusministeri

Hallitus 2008
Ensi vuoden nakkikoneet on arvottu. Uuden puheenjohtajan Onni Komu-
laisen tuoppi tyhjeni ajassa 2:04.
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Graz 
vaihtopaikkana 

Itävallassa

Kirjottelempas vaihteeksi ihan asiatekstiäkin, jotta kiltalehtemme palvelisi lukijoitaan Kirjottelempas vaihteeksi ihan asiatekstiäkin, jotta kiltalehtemme palvelisi lukijoitaan Kmyös informaatiolähteenä eikä pelkästään huonovittuhomopornon hiljaisena tukija-Kmyös informaatiolähteenä eikä pelkästään huonovittuhomopornon hiljaisena tukija-K
na. Tämän jutun tarkoituksena ei ole kuvata vaihtoelämää Grazissa lainkuuliaisen YTYn 
silmin, vaan pikemminkin antaa yleiskuva Grazista vaihtokohteena, kuten peruspalvelui-
ta ja hintatasoa esitellen. Kaikkea ei kuitenkaan aina voi muistaa kertoa, vaikka parhaani 
mukaan koitan kirjoitellessa lisätä infoa, joten mahdollisten kysymysten juolahtaessa 
mieleen kannattaa ottaa minuun yhteyttä, eikä perussuomalaiseen tapaan vaieta – jotain 
itävaltalaisilta opiskelijoilta jäänyt mieleen.

Graz on Steiermarkin (Styrian) osavaltion pääkaupunki ja samalla myöskin Itävallan 
toiseksi suurin kaupunki, joka kylläkin 250 000 asukkaan kaupunkina jää aika ko-

measti Wienin päälle 1,5 miljoonan jalkoihin. Kaupunki sijaitsee lähellä Slovenian rajaa, 
esim Mariboriin on matkaa vain 50km. Mur-joki virtaa Grazin läpi, jonka ympärille kau-
punki aika pitkälle rakentuu. Joki antaa oman viehätysarvonsa kaupungille pienine koski-
neen ja ainoana merkittävänä vesistönä lähipiirin alueella. Kaupunki on siis aika pitkälle 
rakennettu Murin varrelle, joka jakaa kaupungin itäiseen ja läntiseen puoliskoon. Itäinen 
puolisko kaupungista päättyy melko pienen fi llarikeikan jälkeen maaseutuun, kun taas 
länsipuoli kaupungista rajoittuu Plabutschin (huippu 763m) ulkoilualueeseen. Muuten-
kin kaupunkia ympäröivät Steiermarkille tyypilliset kukkulat, joista Schöckl (1445m) on 
lähin lasketteluskekus. Suuremmat vuoret jäävät kuitenkin kauemmaksi oikeille alpeille. 
Kaupungin eteläpuolella puolestaan avautuvat Sloveniaan päin jatkuvat tasangot.

Teknillisen yliopiston tervetuliaisopas pelottelee etelän vaihtareita kylmällä manneril-
mastolla, mutta totuus on kyllä suomalaisvinkkelistä hieman toinen, sillä Grazin il-

masto muistuttaa paljon enemmän välimerenilmastoa kuin kylmää siperiahelvettiä. Syk-
sy muistuttaa lähinnä Suomen kesää ja esim. viime talvena lumipeite kaupungissa kesti 
vain viikon, joskin vähälumisuus oli koko ongelma Alpeilla muutenkin. Pakkaslukemat 
tosin eivät ole harvinaisia kaupungissa, mutta alle kymmenen asteen harvoin mennään. 
Kesät ovat kuulemma kosteita ja lämpimiä, koska sateet tulevat etelästä ja Välimereltä 
päin, minkä takia lumentulo on melko harvinaista loppujen lopuksi. Alpit suojaavat poh-
joisen puolella sen verta hyvin, etteivät kylmyys ja lumi pääse yllättämään urbaania elä-
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mää toisin kuin esim. Wienissä tahi Salzburgissa. Mutta mitäpä sitä lumella kaupungissa 
tekee, kunhan Alpeille ja lumen ääreen on lyhyt matka.

Graz on erittäin perinteikäs ja vanha kulttuurikaupunki, mistä suurena kunnianosoi-
tuksena se toimi vuoden 2003 Euroopan kulttuurikaupunkina. Ydinkeskusta on lä-

hes täysin autoton ja kävelykatuja lähtee keskusaukiolta (Hauptplatzilta) vähän jokaiseen 
ilmansuuntaan. Kadut ovat kapeita ja erilaisia pieniä putiikkeja, leipomoita, kuppiloita ja 
baareja vilisee silmissä. Myös isompia ostoskeskuksia löytyy kaupungin laitamilta sekä 
ihan keskustastakin. Vanha kaupunki on itsessään jo melko vaikuttava ja sympaattinen 
nähtävyys, joka kuvastaa aika hyvin stereotypistä keskieurooppalaista meininkiä.

Muita nähtävyyksiä kaupungissa ovat esim. Schlossberg, Landeszeughaus, Eggenber-
gin linna, Kunsthaus, Mariatrostin basilika sekä Murinsel. Schlossberg on hauska 

nyppylä keskellä kaupunkia ja korkeuseroa sillä on mittavat 123m, joten huipulta näkyy 
koko kaupunki jokaiseen ilmansuuntaan. Kukkulan päällä on myös kellotorni, jonka 
erikoisuutena on minuuttiviisaria pidempi tuntiviisari. Lisäksi Schlossbergin päällä on 
pari isompaa kahvilaa ja ravintolaa sekä tyyriimpi drinkkibaari. Kukkulan päälle voi 
mennä junalla tahi hissillä, mutta pystysuoraa seinää pitkin nousevat portaat ovat myös 
nähtävyys sinänsä. Eggenbergin linna puolestaan on barokkipalatsi puutarhoineen kau-
pungin länsipuolen kukkuloiden kupeessa. Mariatrostin basilika taas on vanha luostari ja 
nykyinen pyhiinvaelluskohde nyppylän päällä koillis-Grazissa, mistä avautuu myös nätit 
maisemat Grazin maaseudulle.

Grazin museoista merkittävin 
on Landeszeughaus, joka on 

Euroopan suurin haarniskamuseo 
eli rautaa löytyy ja paljon. Käte-
vimmin museoon pääsee tutustu-
maan ESN:n järjestämän vierailun 
merkeissä, jonka hintakaan, about 
2e, ei paljoa päätä huimaa. Lisäksi 
Grazissa on myös uudemman sekä 
vanhemman taiteen museoita, 
joista erikoisin ilmestys on Kunst-
haus, joka rakennettiin yhdessä 
Murinselin kanssa vuoden 2003 
kulttuurikaupunki-isännyyden 
kunniaksi. Kunsthausia on kuvailtu ystävällismieliseksi avaruusolennoksi, joka on las-
keutunut Graziin, ja siltä se myös näyttää. Murinsel on puolestaan keinotekoinen saari 
keskellä Mur-jokea. Murinselillä on ravintola/baari, joka on erinomainen istuskelupaikka 
sekä drinkkibaari. Sisätiloissa ei tarvitse huutaa musiikin ylitse ja paremmilla keleillä ul-
kopuolella on kiva paistatella päivää amfi teatterin portailla bisse kourassa.

Tunnetuista Grazilaisista pitänee mainita Kepler ja Tesla, jotka ovat enempi tai vä-
hempi asuneet Grazissa sekä vaikuttaneet paikallisessa yliopistomaailmassa. Lisäksi 

maailmanjohtaja Arnold Schwartzenegger on kotoisin pikkukylästä lähellä Grazia, minne 
pitää vielä jossain välissä pyhiinvaellus tehdä. Myös F1-mestari Jochen Rindt on asunut 
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Grazissa lapsuutensa, joka on ainoana F1-kuljettajana kyennyt voittamaan mestaruuden 
kuolemansa jälkeen. Suomalaisvinkkelistä pakko myös lisätä, että Jochenin vaimo oli en-
simmäinen suomalainen, joka on vastaanottanut F1-mestaruuspokaalin…

Sijaintinsa puolesta Graz on erinomainen vaihtokohde, sillä halpismaihin ei ole paljoa 
matkaa, eikä Eurooppa ylipäätänsäkään ole kovin kaukana. Kaupungin lentokenttä on 

kuitenkin kohtuu pieni, joten lennot kannattaa varata hyvissä ajoin, jos meinaa halvalla 
suoran lennon Graziin saada. Ryanairilla pääsee kuitenkin näppärästi kahteen kohtee-
seen Grazista, Barcelonaan sekä Lontooseen, ja hinta on naurettavat 20e, millä selviää 
kohtuu lyhyelläkin varotusajalla. Lentojen kannalta parempi lähtöpaikka on kuitenkin 
Wien, joka on 2,5 tunnin junamatkan päässä ja hintaa yhteen suuntaan kertyypi 15e. 
Junailu on muutenkin hyvä tapa liikkua Grazista lähialueille, kuten Budapestiin, Pra-
haan, Bratislavaan, Zagrebiin, Italiaan sekä Saksaa, etc. Esim. Roomaan pääsee yöjunalla 
näppärästi parhaimmillaan jopa 50 euron menopaluun hinnalla. Maan sisällä rautateillä 
kannattaa hommata Vorteilskarteni (etukortti), jolla saa junalipuista 50% alennusta, jos 
ostaa lipun automaateista. Kortin hommaamiseen tarvitsee vain jonkin sortin valokuvan 
sekä ikää alle 26v + 20e rahaa.

Grazin sisällä liikkuminen hoituupi ratikoil-
le ja busseilla, joiden keskusjakorasiana 

toimii Jakominiplatz-aukio. Tunnin voimassa 
oleva kertalippu maksaa tällä hetkellä 1,7e ja 
24h-tiketti 3,7e. Myös kuukausilippuja on opis-
kelijoille tarjolla, mutta iloisena rämäpyörän 
omistajana en moisia ole ostamassa. Kaupun-
ki on nimittäin sen verta pieni, että pyörällä 
liikkuu ainakin lumettomaan aikaan erittäin 
kätevästi. Varastettu pyörä irtoaa torikaupasta 
20 eurolla, johon kannattaa kuitenkin hommata 
kunnon lukko, jottet päätyisi ostamaan pyörääsi 
takaisin. Kaupungissa ei varsinaisia pyöräteitä 
kovinkaan paljoa ole, joten ajaminen tapahtuu 
autojen seassa. Paikallinen ajokulttuuri on kui-
tenkin erittäin huomaavaista, eivätkä autoilijat 
kiilaa pyöriä ojaan, vaan antavat tietä ja muu-
tenkin päästävät ihmiset liikkumaan suojatei-
den ylitse erittäin jalosti. Pyörissä kannattaa 
siis olla jonkin sortin valot ja heijastimet, sillä 
pimeys vallitsee täällä myös. Kännissä fi llarilla 
ajelua kannattaa kuitenkin välttää, sillä poliisi 
saattaa nykäistä ajokortin melko helposti pois 
eivätkä sakotkaan ole kuulemma kovin pieniä. Taksien liksoista en tiedä tarkemmin, kos-
ka kävellen pääsee myös hyvin joka paikkaan kämpältäni helposti, mutta kuulemma ovat 
vähän Suomen tasoa halvempia.

Hintataso Grazissa ja ylipäätänsä Itävallassa on melko lailla samaa Suomen kanssa, 
mutta pientä vaihtelua on havaittavissa molemmin puolin. Aloitetaan tärkeimmästä 
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eli alkoholista, nimittäin kaupassa halvin puolen litran kaljatölkki maksaa alle 40c (kal-
liimmat 80c), mikä ei ole edes kurabisseä, vaan itse asiassa todella hyvää, mitä nyt rapula 
tuntuupi kohtuu voimakkaalta. Lisäksi rommi- tahi kornileka irtoaa neljällä eurolla ja hy-
vää paikallista perusviiniä saa alkaen 1,5e pullo. Leipä on aika pitkällä samanhintaista kuin 
Suomessa, mutta juustot ovat esimerkiksi kalliimpia, mutta ainakin juustot ovat hintansa 
arvoisia. Alkoholittomat juomat ovat puoleen hintaan siitä mitä niistä joutuisi Suomessa 
pulittamaan, mutta vesijohtovesi on juotavaa, joten keskieurooppalaiseen mineraalive-
sihamstraukseen ei ole syytä. Pastat ja riisit ovat lähes ilmaista, mutta lihatiskin anti on 
kallista, kun suomalaistyyliin pakattuja jauhelihoja saati marinoituja/marinoimattomia 
suikaleita ei löydy. Muista perustarvikkeista esim. vaatteet ovat paikoitellen jopa hal-
vempia kuin Suomessa, mutta viihde-elektroniikan puolella ollaan aikalailla samoissa 
lukemissa, mutta villejä tarjouksia näkyy myös tällä saralla. Itävalta tuntuukin olevan 
tarjousten maa, sillä mainoksia satelee postilaatikkoon vähänväliä, alennusmyyntejä 
kannattaa todellakin kierrellä.

Peruselintarvikekauppoja ovat esim. Billa, Spar, Hofer (kuin Liidl), etc. mutta varsi-
naisia suuria elintarvikekauppoja ei löydy ihan samaan tapaan kuin Suomesta, vaan 

siwamaiset pikkukaupat ovat valloittaneet elintarvikebisneksen kaupungin sisäisillä alu-
eilla, kun taas suuremmat kaupat ovat kaukana kaupungin laitamilla ostoskeskuksissa. 
Jokapäiväiset elintarvikkeet (myös viinakset) löytää kuitenkin helposti lähikaupoista, 
mutta esim rasvattomia tuotteita on turha perusspaarista katella. Halpaa elektroniikkaa, 
kuten kaiuttimia läppäriin kannattaa etsiä Saturnista, joka on paikallinen Gigantti. Vaa-
tetusalan liikkeitä löytyypi myös jokalähtöön ydinkeskustan alueella, mutta myös kirp-
piksiä löytyy, jos niin haluaa, sillä ovathan itävaltalaiset tunnetusti ekointoilijoita. Grazin 
kaupoissa on kuitenkin se paha vika, että aukioloajat ovat perseestä, sillä sunnuntaisin ei 
yksikään kauppa ole koskaan auki ja lauantaisinkin ostosaikoja on lyhennetty melko ra-
julla kädellä suurimpia kauppakeskuksia lukuun ottamatta. Keskusrautatieaseman Spar 
ja ydinkeskustan kolikkoautomaatti-spar tarjoavat kuitenkin sunnuntaisen pelastuksen, 
jossei lauantaina ole rapulassa kauppaan ehtinyt.

Kuten jo tuli aikaisemmin todettua, kuppiloita, rafl oja ja baareja pilkottaa siellä ja tääl-Kuten jo tuli aikaisemmin todettua, kuppiloita, rafl oja ja baareja pilkottaa siellä ja tääl-Klä. Hintatasokaan ei ole paha, sillä esim döner-kebabbia saapi alkaen 1,5e – suosikiksi Klä. Hintatasokaan ei ole paha, sillä esim döner-kebabbia saapi alkaen 1,5e – suosikiksi K
täytyy kyllä nimetä Altstadt Kebab, josta perushyvä dööneri irtoaa 1,9e. Oululaisille känk-
kyä irtoaa erään känkkylä-/pastamestaketjun neljästä paikasta hintaan 4,6e ja pitsat ovat 
erittäin täyttäviä. Perusravintolaruoat puolestaan pyörivät 7-10 euron hujakoilla, mm. 
aularavintolan hampurilaisateriaa vastaavan kokonaisuuden saapi kuitenkin 3,8 eurolla. 
Mensan eli paikallisen Unirestan safkat ovat ylihinnoiteltuja sekä kohtuu mitäänsano-
mattomia, mutta katolinen mensa kannattaa käydä tsekkaamassa, jos Graziin eksyy, sillä 
kattaukset saattavat olla erittäinkin hyviä alku-, pää- sekä jälkiruokineen. Koulupäivinä 
itse teen ruoan lähinnä kämpillä, koska yliopistolta ei ole paljoa matkaa kotio.

Baarejakin riittääpi siisen, esim irkkubaareja Grazissa on ainakin kolme, eikä bisse-
kään ole pahan hintaista – alkaen 1,5e – esim. kolmen euron hinnat tulevat vasta 

”paremmissa” paikoissa juomalistoille. Varsinaiset ”menomestat” ovat puolestaan kes-
kittyneet baarikaduille, kuten Elisabethstrasselle tahi Bermudan kolmioon. Dom in Berg 
on puolestaan isompi idioottijoni-mesta Schlossbergin kallioiden sisällä ja TickTack on 
puolestaan paikallinen hevimesta. Mielenkiintoisiksi paikalliset baarit tekee se, että au-
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kioloajat ovat vain nimellisiä, sillä henkilökunta saattaa palvella useita tunteja myöhem-
pään. Osa baareista on muutenkin parhaimmillaan kaheksaan asti aamulla auki, joten 
jatkopaikkaa ei ihan heti tarvitse etsiä. Ravintola- ja baarietiketistä on pakko mainita se, 
että tippien pitäisi kuulua hintoihin, mutta yleisenä tapana pidetään, että tipin pitäisi olla 
10 % hinnasta, mutta jokainen tehkööt omat päätöksensä sen suhteen…

Kulttuurikaupunkina Grazista löytyy myös ooppera sekä kaupunginteatteri, joissa Kulttuurikaupunkina Grazista löytyy myös ooppera sekä kaupunginteatteri, joissa Knäytöksiä riittääpi, eivätkä hinnatkaan ole pahoja, esim. oopperasta jouduin kerran Knäytöksiä riittääpi, eivätkä hinnatkaan ole pahoja, esim. oopperasta jouduin kerran K
pulittamaan 6e. Lisäksi elokuvateattereita löytyypi paljon – myös ilman dubbausta. Keik-
kamestana Orpheum on puolestaan erittäin hyvä ja tarjontaakin löytyy ihmeen paljon, 
mutta suuremmat bändit tulevat jäähallille tai Wieniin. Oman lisänsä kulttuuritarjontaan 
antavat kulttuuriyliopiston tarjoamat opiskelijaoopperat sekä –konsertit, jotka eivät pal-
joa häpeä ammattimuusikoiden tekeleille.

Asuminen Grazissa järjestyy Asuminen Grazissa järjestyy Ahelposti, sillä paikallisen Ahelposti, sillä paikallisen A
PSOAS:n, ÖAD:n, nettisaitilla 
on verkkolomake, johon voipi 
täytellä henkilötietonsa sekä 
asumistoivomuksensa. Vuok-
rat ovat aikalailla samaa tasoa 
PSOAS:n kanssa. Itse asun yk-
siössä, koska hain asuntoa koh-
tuu myöhään, enkä halunnut 
jättää kämpänsaantia epävar-
maksi. Jälkikäteen suosittelen 
kuitenkin Neubaugassen so-
lukämppiä, joissa asuu paljon 
vaihtareita, mikä tietää myös 
eläväistä ympäristöä - turhaan 

sitä vaihtovuonna liikaa hermojansa kiristeleepi – vai mitä Kesne. Neubaugassen käm-
pät ovat uusia ja niissä on hyvä varustus – jopa tiskikone – mikroa unohtamatta! Ainoa 
huono puoli äänekkäiden naapureiden lisäksi - Neubaugassessa on kaukaisempi sijainti 
teknillisen yliopiston kampuksista – keskusta tosin on käden ulottuvilla. Toki muitakin 
kämppävaihtoehtoja kannattaapi sulatella, mutta menevämmälle ihmiselle Neubaugasse 
on taivas opiskelijakämpäksi. Sisustamista puolestaan helpottaa se, että IKEA on suoraan 
erään ratikkalinjan pääteasemalla, joten A, IKEA on helppo löytää’, B tavarat helppo kul-
jettaa sekä C, lihapullia ja pottuja tarjolla!

Ja sitten itse opiskeluun, eli Grazissa on neljä yliopistoa ja yhteensä 40 000 opiskelijaa. 
Karl-Franzens-Uni on Itävallan toiseksi suurin yliopisto (22 000 opiskelijaa) sekä 

Grazin vanhin yliopisto. Teknillisessä yliopistossa (TUG:ssa) opiskelee puolestaan 9 000, 
lääketieteellisessä 6 000 ja taideyliopistossa (KUG:ssa) noin 1 500. Teknillisellä yliopis-
tolla on kolme eri kampusta Grazissa, joista Infeldgassen kampus on tärkein sähkö- ja tie-
tonörteille. Ainakin TU:n puolella vaihtareiden perusasiat hoidetaan hyvin, eikä mitään 
epäselvyyksiä ole ollut tähän mennessä. Lisäksi kaikista tärkeistä päivämääristä ilmoite-
taan vaihtareille monta kertaa, etteivät ilmoittautumiset sun muut pääse unohtumaan.
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Kurssitarjonta teknillisessä yliopistossa on erittäin laaja, sillä laboratorioita löytyy mo-Kurssitarjonta teknillisessä yliopistossa on erittäin laaja, sillä laboratorioita löytyy mo-Knenlaista ammattitaidosta tinkimättä, sillä TU on erittäin tunnettu Euroopan sisällä. Knenlaista ammattitaidosta tinkimättä, sillä TU on erittäin tunnettu Euroopan sisällä. K
Itse valitsin ääni-insinöörin ohjelman signaalinkäsittelypuolen kursseja, joihin kuuluupi 
mm. algoritmillistä säveltämistä, psykoakustiikkaa, studiolaitetekniikkaa, music infor-
mation retrievalia, etc. Opetus yliopistossa on erittäin laadukasta ja luennoitsijat ovat 
loistavia – harmikseni en vaan handlaa saksan kieltä tarpeeksi hyvin, jotta ihan kaikkea 
nippeliä tajuaisi, jota proffat innostuvat selittämään innostuksissansa. Toinen silmään-
pistävä asia opetuksessa on interaktiivisuus, sillä ryhmäkoot ovat välillä pieniä ja opetus 
käy enempi vuoropuheluna, ja muutenkin oppilaat kyselevät paljon enemmän asioista 
kuin Suomessa.

Kaikille kursseille täytyy ilmoittautua ja tentteihin myös erikseen, mutta luojan kiitos Kaikille kursseille täytyy ilmoittautua ja tentteihin myös erikseen, mutta luojan kiitos Ktässä paperibyrokratiamaassa on myös keksitty weboodin-kaltainen järjestelmä, jos-Ktässä paperibyrokratiamaassa on myös keksitty weboodin-kaltainen järjestelmä, jos-K
sa rekisteröityminen käy helposti. Järjestelmä myös tekee viikkokohtaiset lukujärjestyk-
set valmiiksi, mikä tekee elämän helpoksi, sillä lukujärjestykset tuntuvat elävän paikoi-
tellen melko lailla ja kurssien salit ja ajankohdat päivittyvät systeemiin automaattisesti. 
Tulostuskiintiöitä ei ole, vaan niistä pitää maksaa. 1000 kopion lataus opiskelijakorttiin 
kustantaa 35e, mikä nyt ei sinällänsä ole niin paha hinta. Tulostusmahdollisuus on kaikis-
sa yleisissä ATK-luokissa, joita riittää ihan tarpeeksi

Saksan kielitaito ei ole pakollinen, mutta erittäin suotavaa, sillä suurin osa kursseista 
on saksaksi. Englanniksi kursseja kuitenkin järjestetään paljon, joten myös sillä ta-

valla voi opintoja suorittaa. Saksankielisyys kurssilla ei kuitenkaan sulje sitä vaihtoehtoa 
pois, etteikö tenttiä voisi suorittaa englanniksi. Täälläpäin kun on myös suullisia tentte-
jä, mitkä on kuitenkin näppärämpi tehdä englanniksi. Virastoissa sun muualla asiat voi 
kuitenkin helposti hoitaa myös englanniksi, joten julkisellakaan sektorilla kieli ei ole on-
gelma. Vähän tyhmältä kuitenkin tuntuisi lähtä saksankieliseen maahan opiskelemaan, 
jossei itse kielen kanssa ole missään tekemisissä. Vaikka saksaa osaisikin, itävaltalaiset 
tekevät elämäsi silti vaikeaksi, sillä paikallisia murteita on paljon ja puhe on erittäin epä-
selvää ja huonosti artikuloitua mongerrusta. Grazissa murre ei ole niin paha, mutta lähi-
alueiden opiskelijat sun muut asukit tuovat siihen aivan käsittämättömiä variaatioita. Po-
rukka kyllä raatailee myös hochdeutschia, kun huomaavat, ettet tajua vittuakaan, mutta 
känniääliöiltä selkeätä kirjakieltä on turha odottaa. Kuulemma paras tapa kuulla kunnon 
murretta on mennä Kaiser-Josef-Platzin torille, mutta omasta mielestäni murteen kanssa 
tulee tekemisiin joka paikassa. Luennoilla proffat puhuvat onneksi melko selvästi, mutta 
opiskelijoiden kysyessä jotain menevät sekä kysymys että vastaus ohitte.

Osasi kieltä tai ei on kielikurssi erittäin suositeltava vaihtoehto, sillä se on kaikkein pa-
ras tapa oppia tuntemaan porukkaa – samat naamat kun pyörivät myöhemmin joka 

paikassa. Lisäksi kuukauden tehokurssi on erittäin hyvä tapa selvitä saksan kielen tuo-
masta alkushokista. Erasmusopiskelijalle kurssi maksaa 150e, millä irtoaa myös helpot 6 
ECTS-pistettä sekä paljon tuttavuuksia. Kielikurssi oli tosiaan joka päivä 9-12, joten aikaa 
jäi silti hyvin kaikkeen muuhun, kuten yleiseen hengailuun ja kaupunkiin tutustumiseen, 
vaikka toisinaan pakkoläsnäolo oli perseestä.
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Urheilumahdollisuuksia Grazissa riittää, sillä esim. yliopisto tarjoaa ohjattuja urhei-
luvuoroja kiipeilystä biljardiin. Näissä vuoroissa on vain se huono puoli, että niihin 

pitää ilmoittautua jonain kauniina päivänä klo 700 aamulla, joten halutuimmille vuoroil-
le porukka jonottaa yön ylitse ryypäten. Itse otin salibandyn, joka tuli maksamaan 20e 
lukukauden ajan kestävästä kurssista, jossa vetäjä pitää pientä reeniä sekä peliä totta kai. 
Urheiluvuorojen tarjonnan voi helposti katsoa netistä tai hakea ESN:n toimistosta lappu-
sen. Lisäksi kaupungista löytyypi totta kai liikuntahalleja, kuntosaleja, jnejne..

Vaeltaminen on myös vähän hel-Vaeltaminen on myös vähän hel-Vpompaa täällä kuin Suomessa, sillä Vpompaa täällä kuin Suomessa, sillä V
vaellusreittejä sijaitsee kätevästi puolen 
tunnin junamatkan päässä esim. ja rei-
teille löytyy hyviä opaskirjoja urheilu- 
sekä kirjakaupoista. Lasketteluunkin 
lähteminen on helppoa, sillä paikallinen 
Gigasport-urheiluliike järjestää syöte-
bussin tyyliin reissuja esim. Palanderis-
ta tuttuun Schladmingiin hintaan 30e, 
mikä on bussimatkoinensa halvempi 
kuin pelkkä päivälippu rinteessä. Tosin 
reissuille on syytä ilmoittautua heti kau-
pan auetessa, sillä liput lähtevät käsistä. 
Yksi hyvä lisä on Alpenvereinin jäsenyys, 
joka tarjoaa vakuutukset ilmaiseksi Itä-
vallan vuorilla liikuttaessa. Jäsenyys 
taisi maksaa kolmisenkymmentä euroa, 
jolla saapi myös 10 % alennuksia urhei-
luliikkeistä sekä kiipeilypaikoista – myös 
vuoristomajoista kans. Kiipeily on myös 
aivan eri luokan harrastus täällä kuin 
Suomessa, ja kiipeilypaikkoja riittää niin 
sisällä kuin ulkotiloissakin.

Siinäpäs oli vähän tajunnanvirtalippalappaa Grazista..pää on tällä hetkellä niin sekai-
sin ensimmäisistä tenteistä ja eilisestä keikkaillasta, että paljon sekavampaa katsausta 

tämänhetkiseen kotikaupunkiin ei olisi voinut syntyä. Mutta suosittelen kaikille vaihtoon 
mieliville Grazia erittäin lämpimästi vaihtokohteena, sillä ihmiset ovat mukavia ja kau-
punki on juuri sopivankokoinen, eikä minnekään ole pitkä matka. Hakuprosessit ovat 
nopeasti ohitse ja seikkailu voi alkaa. ”Bonuksena” Grazissa vaihtokohteena on se, että 
täällä on suomalaisia ihan liikaa…joten jos saksa tai englanti alkaa välillä vituthamaan, 
niin myös suomen raatailu onnistuu helposti!

Alles Gute,

YTY
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