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Johdanto
Tiesin jo yliopiston aloittaessani että vaihtoon on lähdettävä, ja Sydney Australiassa
valikoitui mielikohteekseni jo reilu vuosi ennen hakuprosessin alkua. Kriteereinä
toimivat englannin kieli sekä eurooppalainen meininki kohteessa, kaukainen sijainti ja
lämpö, ja eritoten se ”fiilis” mahanpohjassa, että Sydney on juuri se mitä haluan.
Hakuprosessi oli sinänsä aika jännittävä, koska Sydneyyn oli vain yksi paikka jaossa.
Kaikki päätyi lopulta hyvin, ja päädyin lukuvuodeksi 2008 vaihtoon University of
Technology, Sydneyyn (UTS).

Lähtöjärjestelyt
Syksyllä 2007 Sydney oli enää Australian ainoa paikka joka vaati Toefl-kielitestin
suorittamista. Melbourneen ja Perthiin kelpasi tuolloin jo todistus kielikeskuksesta.
Toeflin kävin suorittamassa Helsingissä syyskuun lopulla. Testiin kuuluu luetun
ymmärtäminen, kuuntelu, puhuminen sekä kirjoitusosia, ja se kestää kirjaimellisti vajaat
4 tuntia. Hintaa Toeflille tulee reilut 100 euroa + menopaluu Helsinkiin.
Testistä sen verran, että loppuosioon kannattaa laittaa vastaanottajaksi itsensä lisäksi
myös kohdeyliopiston tiedot, näin selviää jatkossa huomattavasti vähemmällä vaivalla.
Jos ei moisia tiedä, niin käpälää pystyyn ja virkailijalta apua.

Viisumi, vakuutukset ja rokotukset
Kun sekä Toefl että yliopistosta saadut paperit on lähetetty täytettyinä Sydneyyn, saa
sieltä vastineeksi elektronisen COE-koodin (Confirmation Of Enrolment, joka todistaa
sinut opiskelijaksi. Tämän avulla voi vuorostastaan hakea opiskelijaviisumia. Helpoin se
on tehdä sähköisesti (www.immi.gov.au/students), ja itse sain sen vuorokaudessa.
Opiskelijaviisumilla voi myös työskennellä, kunhan siihen hakee erikseen luvan Sydneyn
toimistosta. Viisumin hinta on 450 taalaa + 60 taalaa työskentelyluvasta., eli
nykykurssilla yhteensä reilut 250 euroa.
Jotta voisit opiskella UTS:ssä, on sinun hankittava myös paikallinen OSHC (overseas
health cover) –sairasvakuutus, ja sen saa helpoiten Medibank Privaten kautta
(www.medibank.com). Kustannuksia tästä kertyy reilut 150 euroa. Itse sain ko.
vakuutuksen muutamassa päivässä, ja paikan päältä voi sitten käydä noutamassa kortin
lähimmästä toimistossa. Medibankin kortilla puolestaan asioidaan yliopiston
lääkärikeskuksessa, jossa vakuutus kattaa muistaakseni 80% kuluista. Jos korttia ei ole
mukana, niin kulut saa takaisin takautuvasti, kunhan käy täyttämässä muutaman
lomakkeen lähimmällä konttorilla. OSHC:n lisäksi otin vielä normaalin
matkavakuutuksen.

Jos olet Australiassa alle vuoden, et tarvitse ylimääräisistä rokotuksia, mutta Twinrix on
suositeltava (hepatiitti A).

Lennot
Sanomattakin selvää, mitä aikaisemmin varaat lennot, sitä halvempia ne ovat. Jos
kiinnostaa, niin samaan syssyyn kannattaa ehkä varata muutama välilasku joissakin
turistikoteissa, ja esimerkiksi Kilroy tarjoaa maailmanympärimatkoja, jotka eivät ole
suhteessa enää paljon kalliimpia kuin meno-paluu Ossilaan. Itse varasin lentoni vasta 4
kuukautta etukäteen, ja maksoin edestakaisesta matkasta vajaat 1500 euroa. Oma
lentoni kulki Lontoon ja Hongkongin kautta, joissa molemmissa ehdin muutaman tunnin
viettää pysähdyksien yhteydessä. Lentoajat ovat Helsinki-Lontoo 2h, Lontoo-Hong Kong
12h ja Honk Kong – Sydney 9h. Eli melkoisen tovin joutuu koneessa istumaan.
Paluupäivämäärän voi jättää alustavasti avoimeksi ja päättää sen sitten myöhemmin,
kunhan maksaa 35 euroa extraa.
Matkatavaroina sallitaan 20 kiloa ruumassa + 10 kg kabiinissa sekä läppärilaukku, mutta
itselläni oli mukana 23.5 kg +14.5 kg sekä läppis, mutta ei siitä mitään sanomista tullut.
Riippuen nukkumiskyvystäsi, korvatulpat lentokoneessa saattavat olla hyvä idea.

Liittymä & pankkitili
Prepaid-liittymän hankkiminen on tapa jota kaikki vaihto-opiskelijat käyttävät, ja
puheajan lataaminen onnistuu lähes kaupassa kuin kaupassa. Palveluntarjoajia on
monia, ja lukukauden avausviikolla voi onnistua spottaamaan jonkun hyvän tarjouksen.
Itse käytin Optusta, joka oli ihan toimiva vaihtoehto. Suomesta Australiaan soitettaessa
suuntanumero on +61
Visa Electron käy nykyään joka puolella Australiaa, ja mikäli et ole meinaa käydä töissä
tms, niin paikallisen tilin avaamiselle ei juuri ole tarvetta. Itse avasin tilin
Commonwealth Bankiin puolen vuoden jälkeen, kun aloitin työt. Tilin avaamiseen
tarvitset passin mukaan.
Luottovisan/Mastercardin omistaminen on myös järkevää, koska autojen/hostellien
vuokraaminen on maksettava luottokortilla, ja samalla keinoin onnistuu myös
nettiostokset.

Perillä
Lentokentällä on UTS:n vastaanottotiski, heille pitää vain ilmoittaa etukäteen Suomesta
saapumisaikasi. Sieltä saat tutustumisesitteet + muuta sälää, ja joskus vastaanottotiskin
läheisyydestä lähtee pikkubussi koululle/asuntoloille. Toinen vaihtoehto on taksin
ottaminen suoraan asuntolaan. Hintaa sille tulee about 40 taalaa.

Asuminen
Yliopistolla on 3 asuntolaa, Gumal, Bulga ja Geegal, joista kaksi ensin mainittua ovat
yliopistolta 5 minuutin kävelymatkan päässä ja Geegal 10 minuutin päässä. KOROSTAN
tässä vaiheessa, että asuntola on SE paikka jonne haluat majoittua, koska a) Ne ovat
erittäin hyväkuntoisia b) yliopisto on vieressä c) mikä tärkeintä, näin saat helposti ja
vaivattomasti kavereita d) paikallinen Loas, eli Housing Service järjestää kerran
lukukaudessa isommat juhlat (Annual dinner/Dress Ball) sekä lukuisia pienempiä
tapahtumia joihin ainoastaan asuntoloiden asukit on kutsuttu.
Asuntoloita lukuunottamatta asumistilanne on aika heikko, mutta tietysti jos ranta
kiinnostaa enemmän, niin kämpän ottaminen Bondi Beachin viereltä voi olla vaihtoehto,
mutta siinä kärsii seuraelämä.
Gumal ja Bulga ovat hotellimaisia kerrostaloasuntoja, joissa asukkaita on vajaat 250 sekä
150. Geegal on paikoista pienin, 60 henkeä sisältävä rivitalomainen kompleksi. Itse vietin
vuoteni siellä, ja hetkeäkään en katunut. Yleisesti asukkaiden keskellä Geegal oli
suosituin paikka, jonne kaikki olisivat halunneet. Geegalin ”pienestä” koosta johtuen
kaikki tuntevat toisensa ja ovat yhtä perhettä, toisin kuin isommissa paikoissa.
Muuan muassa kaikki vaihtarit LTY:stä itseni mukaan lukien ovat majoittuneet
Geegaliin., ja jokainen on ollut yhtä mieltä sen kodikkuudesta ja laadusta. Itse tein
hakemuksen netissä reilut 2kk ennen lukukauden alkua, ja vastaanotin paikan kolmessa
päivässä. Asuntolat tekevät vuokrasopimuksia ainoastaan periaatteella 6/12 kk.
Geegalissa on muutama studio eli yksiö, mutta muuten asunnot ovat kuuden hengen
sekasoluja. Asunnoissa on kaksi kerrosta, jokaisella on oma huone ja yläkerran asukeilla
on parveke.

Kuva 1. Keittiö Geegalissa.
Huoneistoissa on kaksi vessaa sekä kaksi suihkua, tilavat ja täysin varustellut keittiöt
sekä iso olohuone kolmella sohvalla. Geegal uudistettiin syksyllä -07, ja asunnot ovat
todella upeassa kunnossa! Siivooja käy asunnoissa myös kerran viikossa.
Sisäpihalta löytyy grillausvälineet ja yhteistiloista biljardipöytä, kaapeli-tv sekä pesutupa.
Vuokraa solusta joutuu maksamaan 660 taalaa, eli 330 euroa (silloisen kurssin mukaan)
kuussa. Hintaan ei kuitenkaan kuulu nettiä, joka on helpointa hankkia langattomana
kämppisten kesken. Itse maksoin netistä 15 taalaa kuussa.
Kämppiksinä itselläni oli kaksi aussia, Tim 27 ja Sharon 26, Renar 26 Bangladeshistä, Soo
30 Etelä-Koreasta ja Ali 21 Singaporesta. Toiseksi lukukaudeksi Tim, Renar ja Soo
vaihtuivat ranskalaiseen Niliin 24, kiinalaiseen Joeen 24 ja Vietnamilaiseen Haihin 25.
Perhe ei olisi tarpeeksi tiivis sana kuvaamaan välejämme, ja olin todella tyytyväinen
kämppiksiini. Parempia en olisi voinut toivoa. Muutkin Geegalin asukkaat tulivat vuoden
aikana todella läheisiksi, ja lähtöhetket olivat todella haikeat.

Opiskelu
Yleisesti ottaen opiskelu UTS:ssä on hieman vähemmän aikaa vievää kuin LTY:ssä, mutta
sitäkin intensiivisempää. Tämä johtuu lähinnä siitä, että suurin osa opiskelijoista käy
opintojen ohella täysi/osa -aikaisesti töissä. Itse kävin post-graduate –tason kursseja, ja
olin väistämättä aina yksi luokan nuorimmista, kun taas suurin osa luokkatovereistani oli
jo uraputkessa eteneviä aikuisia. Tämä johtui suurimmaksi osaksi siitä, että Master´s opiskelijoita oli suhteellisesti aika vähän, ja MBA-opiskelijoita sitäkin enemmän. Tästä ei
pidä kuitenkaan hätääntyä, sillä suomalainen dippaopiskelija pärjää UTS:ssä ongelmitta.

Opiskelijaviisumi edellyttää kolmen kurssin läpäisemistä (a´la 6 etc), ja jostain syystä
yliopistolla on 4 kurssin kattoraja per lukukausi. Mikäli on Master´s –tason opiskelija,
niin viisumi sallii yhden undergrad-kurssin lukukaudessa.
Itse suoritin vain 3 kurssia/lukukausi, joista jälkimmäisellä kävin yhden undergradkurssin.
Jokainen kurssini sisälsi vain 3 tuntia luentoja viikossa (poislukien intensiivikurssit),
mutta tämä aika oli kirjaimellisesti 3 tuntia (poislukien 10 minuutin tauko), eikä
Lappeenrannan tapaan 3x45 minuuttia. Esimerkiksi ensimmäisellä lukukaudella luentoni
osuivat ainoastaan torstaille ja perjantaille, joten viiden päivän viikonloppu teki terää,
vaikkakin perjantain luennot loppuivat pirullisesti vasta yhdeksältä illalla!!!
Osalla kursseista on läsnäolopakko (80%), osalla ei, riippuen aivan luennoitsijasta.
Kursseihin sisältyy lähes aina henkilökohtainen harjoitustyö, ryhmätyö sekä tentti.
Huomioitavaa on, että tentit saa suorittaa vain KERRAN!

Kurssikuvaukset
Contemporary Issues in Management Consulting
(http://www.handbook.uts.edu.au/subjects/21008.html)
Kiinnostavuus: 9, Vaikeusaste: 9, Luennoitsijan naama/juttukerroin: 7.5
Kurssi oli erittäin teoriapainotteinen läpileikkaus liikkeenjohdon konsultoinnin
nykyhetken kuumimpiin ongelmiin. Kurssin loppupuolella aihe meni aika abstraktiksi, ja
koska LTY:ssä ei tarjota pohjia ko. aiheeseen, niin töitä joutui tekemään jotta pysyi
mukana. 20/25 kurssilaisista oli jo valmiiksi töissä konsultointialalla. Luennoitsijana oli
juuri professoriksi valmistunut Natalia Nikolova, joka oli asiallinen, mutta aika kuivahko.
Ei läsnäolopakkoa, 2 henk.koht harjoitustyötä sekä ryhmätyö, ei tenttiä.

Sales Management
(http://www.handbook.uts.edu.au/2007/subjects/24713.html)
Kiinnostavuus: 5, Vaikeusaste: 6, Luennoitsijan naama/juttukerroin: 6
Ainoa kurssivalinta jota kadun. Perinteistä myynninjohtamista, josta melkein saman
oppimäärän saa tiivistettynä kun käy LTY:ssä markkinoinnin perus- sekä jatkokurssin.
Suhteellisen turhauttava kurssi, eikä ainoastaan siitä syystä että luennot olivat
perjantaisin klo 18-21.
Luennoitsijana toimi middle management –prototyyppi Peter McAtamney, jolla oli
kuivat vitsit, liian kova ääni, läpitunkeva katse ja muiden ylittävät mielipiteet.

Läsnäolopakko, 1 henk.koht ja 1 -ryhmätyö, tentti.

Financial Management: Concepts & Applications
(http://www.handbook.uts.edu.au/subjects/25746.html)
Kiinnostavuus: 9, Vaikeusaste: 6, Luennoitsijan naama/juttukerroin: 8.5
Rahoituksen perusteet sekä hieman jatkoa. Kumma ettei LTY:ssä tutalla ole vastaavaa
kurssia. Erittäin mielenkiintoinen ja relevantti, ja mikäli matematiikka on hallussa, niin
kurssi on lopulta suhteellisen helppo. Luennoitsija on mukava ja mielenkiintoinen
vanhempi herra nimeltä Mike Poe, joka tiputtelee vitsejä silloin tällöin.
Ei läsnäolopakkoa, 1 ryhmätyö, välikoe + tentti. Huom. Välikoe on todella helppo, kun
taas tentti on äärimmäisen vaikea!

Managing Consulting
(http://www.handbook.uts.edu.au/subjects/21011.html)
Kiinnostavuus: 10, Vaikeusaste: 10, Luennoitsijan naama/juttukerroin: 10
Toisin kuin ensimmäisen lukukauden teoriakurssi, tämä kurssi painottui käytännön
tekemiseen. Kaksi päivää 8 tunnin intensiiviluentoja, ja tämän jälkeen ryhmille jaettiin
oikeat yritykset oikeine ongelmineen non-profit sektorilta. Eli kurssilla joutuu
käytännössä oikeisiin töihin!!! Tälläkin kurssilla oli mukana hulppeat 3 opiskelijaa, ja
muut olivat jo valmiiksi liike-elämässä kannuksensa hankkineita MBA-sotaratsuja. Kurssi
päättyy asiakkaalle ja professorille esitettävään loppuraporttiin, jonka ohjepituus on 90
sivua, ja laatu sitä mitä yritysmaailma yleensä vaatii!!! Luennoitsija toimii erittäin
asiallinen huumorimies, lentoliikennekonsultti Ian Douglas.
Ei läsnäolopakkoa, mutta yllättäen avausluennot ovat aika kriittisiä. Kurssin arvosana
muodostuu toimintasuunnitelmasta (15%), menetelmä-osiosta (15%) ja loppuraportista
(60%).

Strategic Management
(http://www.handbook.uts.edu.au/subjects/21715.html)
Kiinnostavuus: 10, Vaikeusaste: 7, Luennoitsijan naama/juttukerroin: 11
UTS:n MBA-ohjelman lippulaiva, kaikille pakollinen opinnot viimeistelevä aine. Kurssilla
ei opita enää mitään uutta, mutta sovelletaan vanhaa sitäkin enemmän. Kuin juuri
tutalaisille varta vasten suunniteltu kurssi! Esitietovaatimuslista kurssille on tosin pitkä
kuin nälkävuosi, mutta suunnilleen tuotantotalouden kandidaatin pakolliset opinnot
riittävät☺

Vierailevina luennoitsijoina oli useita eri liike-elämän johtohahmoja, ja kurssin keskiössä
oli koko lukukauden kestävä dynaaminen yrityspeli, joka oli paitsi aikaa vievä, myös
todella monipuolinen ja kokemuksia antava! Kurssia luennoi yltiöhauska Antoine
Hermens, joka vitsaili jatkuvasti aisaparinsa kustannuksella, mutta oli siitä huolimatta
erittäin kovan kaliiberin bisnesmies sekä yksi parhaista luennoitsijoista joihin olen
koskaan törmännyt.
Ei läsnäolopakkoa, 1 henk.koht case, yrityspeli + tentti (josta 95% monivalintaa).

Nutrition for Health and Physical Activity
(http://www.handbook.uts.edu.au/subjects/27105.html)
Kiinnostavuus: 9, Vaikeusaste: 7, Luennoitsijan naama/juttukerroin: 7.5
Kävin myös huvikseni yhden undergraduate-kurssin, koska aihepiiri kiinnosti minua
suunnattomasti. Kurssilla perehdyttiin ravinnon vaikutukseen urheilussa, ja käytiin läpi
myös erilaisia dieettejä. Urheilusta kiinnostuneille kurssi on täyttä asiaa, vaikka joskus
teoriaa painotettiin ylettömästi, vaikka käytännössä asiat olisivat toisin. Ja varsinkin
tentti oli täyttä ulkoaopettelua ja pikkunumeroiden muistamista. Luentoja oli 2h viikossa
ja siihen päälle tunnin harkat. Luentoja piti juuri alalta valmistunut Nicholas ”Nick”
Fuller, joka oli ihan ok, ei ylilyöntejä kumpaankaan suuntaan.
Läsnäolopakko, 1 henk.koht harjoitustyö, välikoe +tentti.
Lista kaikista UTS:n tarjoamista kursseista:
(http://www.handbook.uts.edu.au/bus/lists/alpha.html)

Muuta yleistä opiskelusta UTS:ssä
Luennot alkavat täsmällisesti aina ”tasalta”, mutta niille voi tulla/poistua
myöhässä/aikaisessa samoin kuin Lappeessa, kukaan ei siitä huomauta.
Luennot ovat ovat aika intensiivisiä, mutta esiintymispakkoa ei ole. Jos kuitenkin meinaa
vastailla luennoitsijan kysymyksiin, niin on syytä varautua useamman lauseen fiksulla
tarinalla, eikä kotipuolessa totutuilla ”kyllä/ei” vastauksilla. Case/kotiläksy-kysymyksiä
vatvotaan välillä vähän turhaankin. LTY:ssä riittää yleensä yksi napakka vastaus ja siihen
kommentti, UTS:ssä voidaan hieroa yhtä kysymystä kymmenen, lähes identtisen
vastauksen kanssa helposti tunti, mikä on usein aika turhauttavaa.
UTS:n yliopisto rajoittuu kolmeen kampukseen, joista päärakennus ”Tower
Building”/city campus ja Haymarket campus ovat keskustassa (n.5 minuutin
kävelymatkan päässä toisistaan, kun taas Kuring-Gai campus on tunnin matkan päässä,
mutta sinne menee yliopiston oma bussi about tunnin välein. Tekniikan ja
kauppatieteiden luennot pidetään järjestään kaupungin kampuksilla, mutta humaaniset,

sekä turismiin että urheiluun liittyvät luennot ovat puolestaan Kuring-Gailla, ja
bussimatka +ko.vaunun odotus lähestulkoon tuplaavat päivän pituuden.
Kurssikirjat on ostettava, koska paikallinen kirjasto tarjoaa niitä vain muutaman
kappaleen. Yliopistolla on oma, isompi ”Aalef” sekä käytettyjen kirjojen kierrätyskauppa.
Kirjat kustantavat yleensä sen 120 taalaa kipale.

Työnteko
Sydney on iso kaupunki, ja osa-aikaista ”hanttihommaa” on tarjolla aika paljon. Silti
osalla kavereistani oli todellisia hankaluuksia löytää työpaikka. Itse etsin töitä aluksi
hyvinkin selektiivisesti, koska kiirettä ei ollut. Ensimmäisen lukukauden lopulla minulla
sitten kävi älyttömän hyvä säkä, ja sain yliopistolta töitä! Homma oli ihan
peruskiinteistön kunnossapitoa, mutta yliopiston ollessa iso laitos, siihen sisältyi kaikkea
maan ja taivaan väliltä. Työpaikka oli kuitenkin 10 minuutin matkan päässä kotoa,
työajat olivat lähes niin joustavat kuin halusin, palkka oli kiitettävät 19 taalaa/h ja
työkaverit mitä loistavimpia, joten valittamista ei juuri ollut. Loppujen lopuksi tuo oli
ehkä rennoin/helpoin paikka missä olen ikinä ollut duunissa, eli juuri passeli
vaihtovuodelle!
Opiskelijaviisumi sallii 20 tunnin viikottaisen työmäärän, mutta ainakin itse ylitin sen pari
kertaa seuraamuksitta. Viisumin lisäksi tarvit työntekoon veronnumeron (tax file
number) ja paikallisen pankkitilin. Veronumeron saat netistä (www.ato.gov.au), ja sen
saaminen kestää yleensä 20 päivää. Voit kuitenkin olla töissä kuukauden ennen kuin
sinun on esitettävä veronumero. Keskipalkka hommasta riippuen on yleensä 15-20
taalaa, mutta muutamat kavereistani työskentelivät jopa alle kympin liksalla!!!
Aikamoista ryöstöä, ja alle 15 taalan tuntipalkkaan tuskin kannattaa tyytyä, ellei voi
etänä testata paikallisen Hästensin tuotteita.
Palkasta joutuu maksamaan aika reilut verot (about 20%), mutta ne saa lähes
sataprosenttisesti takaisin veronpalautusten yhteydessä kesäkuussa.
Mihinkään vakavampiin positioihin opiskelijoiden on melko turha pyrkiä, koska
rekrytointiprosessit ko. virkoihin ovat mitä kryptisempiä, ja ensimmäinen ja vakavin este
on pysyvän oleskeluluvan puuttuminen.

Vapaa-aika
Sydneyssä mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon on runsaasti, kaikki on kiinni vain
omasta viitseliäisyydestä. Yliopistolla on oma kuntokeskus
(www.utsunion.uts.edu.au/fitness/), jonne puolen vuoden jäsenyys maksaa 215 taalaa,

mikäli omistaa Advantage Member-kortin, jolla saa kaikkia muitakin alennuksia, joten
kortin hankkiminen on perusteltua. Kuntokeskuksen jäsenyyteen sisältyy Huhtiniemeä
hieman kookkaampi kuntosali, iso joukko erilaisia jumppatunteja sekä 2 ohjaustuntia
kunto-ohjelmineen ohjaajilta. Mainitsemisen arvoista on myös salin henkilökunta, joka
on aivan loistavaa, ja mikäli siellä tulee pyörittyä yhtään enempää, niin heihin tutustuu
vääjäämättä. Salin pomona toimii mahtava, down-to-Earth tyyppinen Ben Ly.
UTS Union (www.utsunion.edu.au) järjestää lukukausien aikana järjettömän määrän
erilaisia retkiä ja tapahtumia, aina paintballista ja raftingista lakuvarjohyppelyyn ja
viininmaistajaisiin. Myös Housing Service järjestää erilaisia tapahtumia, kuten
viikottaiset salsatunnit Bulgan tiloissa, jokasunnuntaiset leffaillat samassa paikassa,
erilaisia illallisia/piknikkejä sekä kerran vuoteen Residence Cupin, joka on asuntoloiden
välinen urheilumittelö. Ja tuossa oli vain jäävuoren huippu.
Bondi Beach on yliopistolta vajaan puolen tunnin matkan päässä, ja se on suosituin
rannoista, varsinainen turistirysä. Rauhallisempaa meininkiä etsivät voivat kokeilla
esimerkiksi Coogeetä, ja myöskin lauttamatkan päässä Circular Quayltä oleva Manly on
vierailemisen arvoinen. Bondilta voi vuokrata surffilautoja märkäpukuineen, hintaa
paketille kertyy noin 30 taalaa/2h. Jos haluaa snorklata, on paras ostaa oma välinesetti,
ja suunnata Clovelly Bayhin, joka on Sydneyn paras paikka tähän tarkoitukseen.
Asuntoloiden asukit pitävät kyllä yleensä huolen siitä, että tylsää ei ole koskaan, ja harva
on se ilta kun jossain asunnossa ei ole bileitä. Suomessa harvinaiset illalliskutsut ovat
myös erittäin yleisiä.

Liikenne & kaupat
Julkinen liikenne pelaa Sydneyssä loistavasti, vaikka laatu jää Suomesta muutaman
asteen. Se onneksi korvautuu moninkertaisesti määrällä ja varsinkin hinnalla, joka on
yleensä selkeästi vähemmän kuin puolet Suomen vastaavasta. Keskusrautatieasema on
aivan yliopiston vieressä, ja siitä pääsee useimpiin paikkoihin. Bussit kiertävät myös
hyvin, tosin osaan niistä on ostettava lippu etukäteen. Taksit ovat myös hyvä ja halpa
vaihtoehto.
Pienempiä kauppoja, kuten Seven-Eleven tms, on lähes joka kulmassa, ja lähistön isoin
kauppakeskus, 4-kerroksinen Broadway Shopping Center on 3 minuutin matkan päässä
yliopistolta (vajaat 10 minuuttia Geegalista, about 2 minuuttia Bulgasta ja Gumalista).
Sieltä löytyy kaikki tarvittava, ruuasta vaatteisiin ja parturista elokuvateatteriin.
Broadwayllä oleva Coles on paikallinen vastine s-marketille, Bi-Lo tämän halpisversio.
Target ja K-mart vastaavat suomalaista Anttilaa.
Muita hyviä ostoskauppoja löytyy pääkatuna tunnetun George Streetin varrelta, ja sen
vieressä on myös ostosrysä Pitt Street Mall. Ehdoton shoppailupaikka on myös

Haymarket campuksen vieressä oleva myös Paddy´s Market, jossa alakerrassa on isot
markkinat torstaista sunnuntaihin, ja yläkerrassa ovat designliikkeet, elokuvateatteri
sekä food court. Broadway on auki joka päivä yleensä yhteentoista, ja seven-elevenit
vuorokauden ympäri.
Pikaruokaloita on myös vaikka muille jakaa, ja varsinkin baari-illan päättyessä on
kätevää, että muutkin paikat ovat auki kuin pelkkä Valtagrilli.
Pikaruokalat ovat suhteellisen halpoja, vertailun vuoksi, esimerkiksi Big Mac maksaa
6.45 taalaa, ja orient-paikoista saa kymmenellä taalalla aterian, joka riittäisi kahdelle.

Matkailu
Eäisyydet ovat Australiassa hieman toista kuin esimerkiksi Euroopassa, ja matkailu
onnistuu parhaiten joko lentäen tai autolla. Lähietäisyydet (alle 5 h) saattavat onnistua
myös junalla. JetStarilta (www.jetstar.com) saa nykyisin halvimmat lennot, kunhan ne
vain varaa AJOISSA. Auton vuokraaminen on myäs kätevä tapa, ja se antaa enemmän
joustavuutta sekä aikatauluihin että matkatavaroihin. Kannattaa pitää mielessä, että
matkat ovat usein +10h, joten takapenkille ei kannata mukavuussyistä laittaa kahta
enempää. Jos matkaajia on viisi, niin kannattaa suostutella 1-2 lisäkaveria mukaan ja
vuokrata tila-auto/maasturi.
Auton vuokraamiseen tarvitaan luottokortti sekä kansainvälinen ajokortti. Suomalainen
ajokortti riittää kyllä ajamiseen, mutta ei vuokraamiseen, tosin päivityksen voi hakea
ilmaiseksi suurlähetystöstä. Mikäli joku vuokrapapereihin merkityistä ajajista on alle
25.v, tulee tästä lisämaksuja.
Yöpyminen onnistuu parhaiten hostelleissa, jossa 6-4 hengen huoneet yleisellä vessalla
maksavat yleensä 20-25 taalaa yö. Jos on paikalla useampia öitä vähintään
autolastillisella porukkaa, niin kannattaa harkita asunnon vuokraamista. Se on hieman
kalliimpi, mutta sitäkin mukavampi vaihtoehto.

Matkakohteet
Valinninvaraa on tietenkin Australiassa enemmän kuin tarpeeksi, mutta ohessa
muutamia kohteita joissa tuli joko itse vierailtua, tai joita muut suosittelivat.

Melbourne
Ehdottomasti visiitin arvoinen kaupunki. Keskusta on tiiviimpi kuin Sydneyssä, ja kaikki
kaupat ovat kompaktisti yhden alueen sisällä. Melbournesta löytyy myös eteläisen

pallonpuoliskon suurin uhkapeliluola, Crown Casino, jossa järjestetään joka tammihelmikuu maailmankuulu pokeriturnaus, Aussie Millions.
Välttämättömiin reissuihin Melbournessa kuuluu myös maailman kuuluinsin
näköalareitti, Great Ocean Road, jota varten on vuokrattava auto. Philipp Island ja
pingviinit ovat selkeästi yliarvostettu/mainostettu kohde, suosittelen jättämään väliin.

Gold Coast
Paikka on varsinainen turistirysä, ja väkeä vetää puoleensa eritoten paikan keskus,
Surfers Paradise. Mutta Gold Coast on näkemisen arvoinen, ja eritoten teemapuistot,
kuten Dreamworld, Seaworld, Wet n' Wild, Warner Bros Movie World ja Currumbin Wild
Life Sanctuary ovat hyviä vierailukohteita.

Great Barrier Reef & Cairns
Itselläni oli tarkoitus käydä Cairnsissa hieman ennen kotiinlähtöä, mutta viime hetken
suunnitelman muutokset johdattivatkin minut Gold Coastille. Great Barrier Reef on
kuitenkin yksi Ossilan kuuluisimmista kohteista, ja jokainen siellä käynyt oli aivan
haltioissaan, ja itse nyt varsinkin jälkeenpäin kadun hieman etten paikalle päässyt. Riutta
tarjoaa uniikit maisemat sukelteluun, joko snorkkelilla tai laitteilla.

Kiama
Pieni, leppoisa ja erittäin romanttinen rantakaupunki ja lomakohde 3 tunnin junamatkan
päässä Sydneystä. Vuokrasimme Kiamasta erittäin hyväkuntoisen, ja näppärällä terassi +
grillikombinaatiolla varustetun asunnon viikonlopuksi vain 150 taalalla yö. Jos tarpeissa
on rauhallinen loma kavereiden kanssa idyllisissä, mutta sivistyneissä rantamerkeissä,
niin Kiama on kohteenne!

Uusi-Seelanti
Toinen huippukohde joka jäi itseltä käymättä. Uusi-Seelanti on extremeurheilijoiden
paratiisi, ja koska on samoilla kulmilla, niin kannattaa siellä käväistä. Mikäli meinaa
nähdä vähänkin enemmän, niin on syytä buukata vähintään viikon matka, ja vuokrata
paikanpäältä auto.
Fidji on myös kulmilla, ja lentoliput sinne olivat muistaakseni 500 taalan tienoilla. Mikäli
ylimääräistä kahisevaa löytyy, niin voisi sen varmasti huonomminkin tuhlata.

Muuta
Koska LTY:llä ei ole suoraa vaihtosopimusta UTS:n kanssa, ovat sinne menevät
Study abroad –opiskelijoita, eivätkä useimpien tapaan exchange students. Tämä
kannattaa pitää mielessä, koska tätä kysytään useampaan otteeseen. Se missä ero näkyy
eniten, on matka-alennusten puuttuminen julkisissa kulkuneuvoissa. Toki erittäin harva
jos kukaan tätä tajuaa, mutta jos joskus sattuu jäämään kiinni matkustaessaan väärällä
lipulla, voi saada useamman sadan taalan sakot. Joten kannattaa miettiä, koska hintaero
on usein vain taalan tai pari.
Jos viipyy maassa vuoden, niin toisella lukukaudella voi yrittää liittyä peer networkeriksi.
Se on vähän kuin LTY:n tutor, tosin järjettömän paljon isommassa ja HAUSKEMMASSA
mittakaavassa. Itse olin mukana toiminnassa, ja se oli yksi parhaista ratkaisuistani.
Kaverimäärä kasvaa jälleen exponentiaalisti, ja saa ikimuistoisia kokemuksia.
Suomesta saadulla kielitaidolla pärjää Ausseissa erittäin hyvin, ja monet muualta
saapuneista vaihtareista puhuvat englantia yllättävän huonosti.
Australiassa käytetään lähes samaa volttimäärää kuin Suomessa, mutta virtapistoke on
erilainen, ja tätä varten joudut ostamaan adapterin.

Kannattaa ottaa Suomesta mukaan 2/4 paikkainen jakaja, jonka sitten liittää yhdellä
adapterilla seinään, koska vähintään läppärin, kännykän ja digikameran laturit ovat
kuitenkin suomalaisella virtapistokkeella.
Internet-yhteydet ovat Australiassa ihan ok, vaikkeivat kuitenkaan samassa tasossa
mihin Lappeessa on totuttu. Hyvä vaihtoehto onkin kannettavan kiintolevyn (esim
500GB) ostaminen ja sen täyttäminen leffoilla/sarjoilla. Kiintolevy ei vie paljon tilaa, ja
siitä on iloa pitkäksi aikaa, niin itselle kuin kavereillekin.

Erikoista
Carlos (Juan Carlos Torres Lobelo).

.

Kuva 2. Carlos
Ennen minua LTY:stä Sydneyssä ovat vierailleet Antti Vilpponen 2005 ja Maria Claudelin
2007, ja pieni kolumbialainen on kaveerannut kaikkien kanssa. Tästä seurauksena
hänelle on jäänyt jostain syystä pitkälle kehittynyt addiktio Finlandia vodkaan. Perinteitä
on syytä vaalia, ja kuka Sydneyyn seuraavaksi lähteekin, on hänen tutustuttava
Carlokseen, luonnollisesti Finlandian äärellä. Kannattaa kysellä ko. tyyppiä Geegalista,
kyllä hänet aina joku tuntee☺

Yhteenveto
Viettämäni vuosi Australiassa oli ehdottomasti yksi mieleenpainuvimmista
kokemuksistani, ja jäinkin haikein mielin ikävöimään paikkaa, ja kaikkein eniten sinne
jääneitä ystäviäni. Sitä on sanoin aivan mahdoton kuvailla, kuinka voimakkaita
ystävyyssuhteita siellä voi muodostua, ja vieläpä niin erilaisten ihmisten kesken. Nyt
jäljelle jäi roppakaupalla elinikäisiä ystäviä, joista suurin osa on jossain puolella
Eurooppaa.
Jos joku vielä miettii vaihtoon lähtemistä, niin kannattaa ottaa huomioon, että nykyistä
helpommaksi sitä ei voi enää tehdä. Valtio maksaa tuet, oma yliopisto maksaa
lukukausimaksut tarvittaessa ja antaa vielä stipendin, jolla voi maksella lentoliput ja
viisumit. Hyvässä lykyssä vielä esim, kaupungilta tai muilta pääsiäiskäsiltä voi saada
lisästipendejä, joten maksettavaksi jää ainoastaan oma eläminen paikan päällä!
Valmistumisen jälkeen moista tilaisuutta ei enää tule, joten nyt se KANNATTAA käyttää!
Lopuksi haluaisin kiittää vielä vaihto-toimiston väkeä loistavasta avunannosta, ja
eritoten hyvää ystävääni ja entistä Ossilan matkaajaa, Alexander Berniä loistavasta
matkabriiffauksesta. Lisää reissustani voi lukea blogistani
kaimaanienkaveri.blogspot.com, ja sieltä löytyy myös lukematon määrä kuvia. Vastaan
mielelläni myös lisäkysymyksiin, ja ne voi mailailla osoitteeseen joona.keranen@lut.fi

