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Odotukset ja toiveet vaihtoajalta

• Insinöörityön tekeminen
• Uusia kokemuksia ja elämyksiä
• Tutustuminen Välimeren kulttuuriin
• Matkustelu 



Opiskelu

• Insinöörityön tekeminen yliopistolla Professori 
Tassoksen avustuksella

• Luentoja telematiikasta
• Mittareiden testaaminen
• Itsenäinen insinöörityön kirjallisen osion 

tuottaminen





Asuminen

• Keskustassa, yksityiseltä vuokratussa 
asunnossa

• Asunto todella viihtyisä ja kodikas
• Vuokratakuu yhden kuukauden vuokra
• Vuokra 250 e/henkilö (yht.750 e)





Harrastusmahdollisuudet

• Keskustassa urheilupuistoja
• Hyvät vesiurheilumahdollisuudet
• Urheilutapahtumia, kreikkalaiset rakastavat 

jalkapalloa!
• Shoppailu!



Ruokakulttuuri

• Hintataso hieman Suomen hintatasoa 
matalampi

• Juomavesi joko hanasta tai pullosta
• Englanninkielisiä ruokalistoja löytyi useista 

ravintoloista ja tarjoilijat puhuivat hyvin 
englantia

• Kreikkalaisessa keittiössä käytetään paljon 
tuoreita kasviksia, juustoja ja oliiviöljyä 

• Hedelmät hyviä ja edullisia



Tapakulttuuri
• Tervehdittäessä 

poskisuudelmat
• Aikakäsitys. Kreikkalaisen 

viisi minuuttia on 
suomalaisen vartti.

• Isä perheen ”pää”
• Perhe ja ystävät tärkeitä
• Vanhemmista ihmisistä 

pidetään hyvä huoli ja 
heitä kunnioitetaan paljon

• Perinteitä pidetään 
suuressa arvossa

• Uskonto iso osa elämää



Nähtävyydet

• Ateena tunnettu antiikin aikaisista 
rakennuksista

• Akropolis tunnetuin
• Antiikin historiassa rakennetut jumalten 

temppelit
• Historiallisia ”jäänteitä” joka puolella 

kaupunkia
• Olympiastadion
• Piraeuksen satama



Matkustelu
• Kaunista ja perinteistä kreikkalaista elämää voi 

nähdä saaristossa
• Hotellivaraukset helppo tehdä netin kautta 

paikallisten matkatoimistojen sivuilta
• Lauttaliput suoraan satamasta. Lippuja myyviä 

toimistoja Piraeuksen alueella kymmeniä
• Saarilla kannattaa vuokrata esim. skootteri, jolla 

pääsee kätevästi tutustumaan koko saareen



Hyvä tietää…
• Euroja saa helposti nostettua automaateista Visa 

Electron kortilla
• Metro edullinen ja kätevä kulkutapa
• Taksilla liikkuessa pitää varoa huijareita
• Liikenne vilkasta ja ruuhkaista
• Englannilla pärjää hyvin
• Asioiden hoitamiseen täytyy varata paljon aikaa
• Ei saa menettää hermojaan paikallisten ajankäytön 

kanssa. Se mikä luvataan tapahtuvan huomenna, 
tapahtuu ehkä ensi viikolla
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