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MATKUSTUS

 Halvin vaihtoehto on lentää Ryanairilla Tampereelta 

Bremeniin Saksaan, ja hypätä lentokentältä bussiin 

jolla pääsee Groningeniin

 Toinen vaihtoehto on lentää Helsingistä 

Amsterdamiin ja ottaa sieltä juna Groningeniin



PAIKALLE SAAPUMINEN

 Paikan päälle on mahdollisuus saada ns. tutor 

opiskelija joka tutustuttaa kaupunkiin ja auttaa 

käytännön asioissa.

 Groningen on kuitenkin niin tiivis kaupunki, että sen 

oppii tuntemaan nopeasti itsekin.

 Jos asuntoa ei paikan päälle saapuessa ole, voi 

yöpyä esimerkiksi hostellissa.



ASUNNON HANKKIMINEN

 Paras vaihtoehto asunnon hankkimiseen on 

Housing Office, joka tarjoaa huoneita 

vaihtariasuntoloista.

 Yksityisiltä markkinoilta voi yrittää hankkia asuntoa, 

mutta se osoittautui hankalaksi, ja erittäin kalliiksi 

johtuen välityspalkkiosta ja takuuvuokrasta.



ASUMINEN

 Housing officen opiskelija-asuntolat ovat parhaita 

paikkoja asua. Vaikkakin vuokrat ovat suhteellisen 

korkeat verrattuna asuntojen tasoon, niin 

asuntoloissa oleva kansainvälinen tunnelma tekee 

niistä sen arvoisia.

 Kokemuksiemme perusteella paras asuntoloista oli 

Winschoterdiep.



ENSIVAIKUTELMA KAUPUNGISTA

 Groningen on vilkas ja tiiviisti asuttu kaupunki.

 180 000 asukasta, joista 40 000 on opiskelijoita

 Polkupyörien määrä saattaa yllättää, sillä 

käytännössä helpoin ja nopein tapa liikkua on 

polkupyörä. Myös ilman kypärää suhailevat 

skootterikuskit aiheuttivat ihmetystä.

 Ihmiset ovat avoimia, ja lähes jokainen puhuu 

englantia.



OPISKELU

 Hanzehogeschool Groningen

 Opinnot koostuvat yksittäisistä kursseista, jotka on 

sidottu yhteen ryhmätöillä. Ryhmätyöt ovat laajoja, 

ja niihin menee suurin osa opiskeluajasta.

 Kokeisiin saa varautua lukemalla kirjan tai kaksi jos 

mielii pisteitä saada

 Kirjastosta kurssikirjoja ei oikein löydä, ja jos aikoo 

ostaa kaikki kevään kirjat rahaa palaa n.400€



LIIKKUMINEN PAIKAN PÄÄLLÄ

 Kaupungissa liikuttaessa paras vaihtoehto on 

polkupyörä. Käytettyjä pyöriä saa ostettua 5€

alkaen.

 Bussi maksaa 1€/h kaupungin sisällä

 Junaverkosto on hyvä, ja alennuskortilla saa 40% 

hinnasta pois. 

 Auton vuokraaminen on paras tapa lähteä 

tutkimaan Hollantia, ja lähialueen maita. Netistä 

varaamalla saa auton ilman kilometrirajoitusta



VAPAA-AIKA

 Koulun läheisyydessä on Aclo urheilukeskus jonka 

jäsenyys maksaa 36€ ja se tarjoaa todella laajan 

valikoiman erilaisia urheilumahdollisuuksia.

 Yöelämä on vilkasta ja kaupungissa on paljon 

baareja ja yökerhoja.



HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

 www.ryanair.com

 www.publicexpress.de

 http://www.simplonjongerenhotel.nl/

 www.ns.nl

 www.hanze.nl

 http://www.aclosport.nl/

 http://www.europcar.nl/

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

 Jos vielä mietit pitäisikö lähteä vaihtoon vai ei, on 

vastaus selvä: Kyllä kannattaa!

 Tutustut uusiin ihmisiin ympäri maailmaa ja 

parannat kielitaitoasi.

 Jos haluat kysyä jotain vaihtoon/Groningeniin 

liittyen niin pistä mailia

 t5maju00@students.oamk.fi Juuso Maajärvi

 t6puos
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