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Selviytymisopas vaihtoon lähteville



MatkatMatkat

Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja 
sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. 

Halvimmalla todennäköisesti Ryanairilla
Tampereelta Bremeniin (Saksa) ja sieltä
bussilla (n.2,5h) suoraan Groningeniin.  



AsuminenAsuminen
Helpoiten kämpän löytää
Housing Officen kautta.
– vaihto-opiskelija asuntoloita sekä

yksityismarkkinoilta niin 
Groningenin keskustasta kuin 
lähiympäristöstäkin 

– suosittelemme ehdottomasti 
”vaihtariasuntoloita” koska niissä
on yleensä todella hyvä ilmapiiri, 
tutustuu uusiin ihmisiin ja 
kulttuureihin ympäri maailmaa, 
eikä varmasti ole tylsää



Omat kokemukset asumisestaOmat kokemukset asumisesta
”Containers” eli Nijenborgh 1 koostui viidestä

väliaikaiseksi rakennetuista asunnoista, jotka 
sijaitsivat campus alueella lähellä koulua. Me 
olimme viimeiset asukkaat ennen purkua. 

Ulkopuolelta asuntoja olisi voinut kuvailla 
työmaakoppeiksi, mutta sisältä asunnot olivat 
kuitenkin kohtuullisen siistejä ja todella hyvä
yhteishenki auttoi viihtymisessä.

– kaikilla asukkailla omat kalustetut huoneet: 
sänky, pöytä, 2 x tuoli, kaappi, petivaatteet ja 
nopea nettiyhteys 

– yhteisiä: vessat, suihkut, keittiö (kaikkine 
tarvikkeineen), olohuone (sohvat, tv, yms.), 
pyykkitupa (pesukone+kuivuri)   



Liikkuminen AlankomaissaLiikkuminen Alankomaissa
Juna

Rautatieverkosto on todella 
kattava ja kohtalaisen edullinen, 
varsinkin kun ostaa 
alennuskortin. Kortilla saa 40% 
alennuksen junamatkoista.

Auto
Alankomaat on pieni maa, joten 
autolla pääsee kätevästi paikasta 
toiseen maan sisällä ja 
naapurimaihin. Varsinkin 
porukalla auton vuokraus on 
halpaa.  



Liikkuminen Liikkuminen GroningenissaGroningenissa
Ehdoton ostos on pyörä

– Edullisia käytettyjä pyöriä löytyy 
viidestä eurosta ylöspäin. 
Groningenissa on lyhyet välimatkat 
ja hyvät pyörätiet. 

Bussilla pääsee tarvittaessa
– 1 € / 1h kaupungin sisäisessä

liikenteessä.

Taksi ”hätätilanteessa”
– Suunnilleen saman hintaista kuin 

Suomessa. 



KouluKoulu

Hanzehogeschool, 
Groningen
– International 

Technology
Management



OpiskeluOpiskelu

Hollantilaiseen tyyliin todella paljon 
ryhmätöitä. Tunneilla käydään uusien 
töiden antamisen takia. Itse tunneilla 
yleensä ei paljon opi opetusmenetelmistä
johtuen. Hyvä puoli ryhmätöissä on 
Hollantilaisiin opiskelijoihin tutustuminen. 
Kokeisiin valmistautuminen vaatii 1-2:n 
kirjan lukemisen per koe. Joten jos haluaa 
pisteitä niin pitää varautua ahkeraan 
opiskeluun. 



EmdenEmden, Saksa, Saksa
Management game
– Opintoihin sisältyi kahden 

viikon jakso Saksassa, jossa 
pelattiin mielenkiintoista 
yrityksen johtamispeliä
tietokoneella.

– Noin sata opiskelijaa ympäri 
Eurooppaa. 

– Ekskursioita lähialueen 
yrityksiin esim.VW:n 
autotehtaalle.



KaupunkiKaupunki

180 000 asukasta joista 
40 000 opiskelijoita
Groningen on mukavan 
pieni / suuri kaupunki. 
Kaupungista löytyy 
kaikki tarvittava ja 
välimatkat ovat lyhyet 
mm. pyörällä
liikkumiseen. 



YYööeleläämmää
Klubeja, Baareja, 
pubeja ja ravintoloita 
löytyy varmasti joka 
makuun sekä joka 
budjetille sopivia.
Kaupungilla melkein 
joka viikonloppu joku 
tapahtuma + 
viikoittaiset 
opiskelijabileet.



VapaaVapaa--aikaaika
Hyvät urheilumahdollisuudet
– Urheilukeskus ACLO tarjoaa kattavat 

mahdollisuudet erilaisiin sisäliikunta 
toimiin, punttisalista kiipeilyyn. 

– Kaupungista löytyy laidasta laitaan 
urheilun harrastuspaikkoja esim. 
uimahalli, jalkapallo- ja koriskenttiä, 
karting-rata yms yms. 

Wings
– Järjestää kaikenlaisia matkoja ja 

tapahtumia opiskelijoille.



InfoaInfoa
Linkit
– www.hanze.nl (koulu), www.housingoffice.nl (kämppä)
– www.ns.nl (juna)

Jos kiinnostaa / kysyttävää / ongelmia / ihan mitä vaan, niin 
vastaamme mielellämme. Tule juttelemaan tai pistä mailia. 

Topi Dahlström Janne Väänänen
topi.dahlstrom(at)gmail.com janne.vaananen(at)netti.fi

http://www.hanze.nl/
http://www.housingoffice.nl/
http://www.ns.nl/
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