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Matkaraportti

Tämän matkaraportin tarkoituksena on kertoa Liechtensteinista yleisesti vaihtokohteena
sekä jakaa omia kokemuksiani viiden kuukauden reissultani. Aluksi kerron hieman
lähtövalmisteluista ja paikan päälle saapumisesta, jonka jälkeen paneudun
orientaatioviikkoon ja koulun tarjoamiin kursseihin. Parhaat palat, eli vapaa-ajan
aktiviteetit ja yleiset fiilikset reissusta säästän viimeiseksi.

1. ENNEN LÄHTÖÄ
Vaihtoon lähtö vaatii aina oman paperisotansa, eikä tämä ikävä vaihe valitettavasti
puutu myöskään Liechtensteiniin matkaavan osalta. Normaalien learning
agreementtien, opintotukiasioiden, kielitodistusten ja stipendien haun lisäksi
Liechtensteiniin matkaavan pitää täyttää sähköinen rekisteröitymislomake Mobility
Online - järjestelmässä. Mobility on tuttu jokaiselle LUT:sta vaihtoon lähtevälle, joten
tämän suhteen tuskin tulee ongelmia. Lisäksi paikalliselle koululle pitää lähettää kopio
passin etusivusta sekä eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Paikallinen KV-toimisto
ottaa sinuun yhteyttä jo hyvissä ajoin ennen lähtöä ja antaa selkeät ohjeet miten asiat
tulee hoitaa. Universtiy of Liechtenstein on pieni paikka, joten apua saa nopeasti sitä
pyydettäessä.
2. SAAPUMINEN KOHTEESEEN
Talvilukukauden luennot alkavat lokakuun alussa ja loppuvat helmikuun alussa. Ennen
luentojen alkua vaihto-opiskelijoille järjestetään orientaatioviikko, joka ei ole pakollinen,
mutta johon kannattaa ehdottomasti osallistua. Siitä irtoaa helpot 2 ECTS-pistettä, jonka
lisäksi pääsee tutustumaan uusiin tuttavuuksiin. Itse saavuin paikan päälle hyvissä ajoin
20.9.
Luultavasti yksinkertaisin tapa matkustaa Suomesta Liechtensteiniin on ottaa lento
Zurichiin, josta mennään sitten junalla Sargansiin lähelle Liechtensteinin ja Sveitsin
välistä rajaa. Sargansin juna-asemalta lähtee busseja, jotka vievät suoraan Vaduziin,
Ebenholz/Uni pysäkille, josta on noin 150 metriä ylämäkeä opiskelija-asuntolaan ja 300
metriä yliopistolle. Asuntolassa sinulle annetaan avain huoneseen, welcome kit(astioita,
keittiövälineitä ym.) sekä petivaatteet. Welcome kitistä joutuu maksamaan 30 frangia.

2.1 ORIENTAATIOVIIKKO
Orientaatioviikko koostuu käytännön asioiden hoitamisesta, kuten oleskelulupa-,
bussikortti- ja opiskeljiakorttihakemusten täyttämisestä sekä lopullisten kurssivalintojen
tekemisestä. Korttien hankkimen ei ole halpaa, joten kannattaa varata ylimääräistä
rahaa ainakin 200 frangia näiden varalle. Bussikortille tulee valtavasti käyttöä, sillä
ruokaostokset kannattaa tehdä 25 minuutin bussimatkan päässä Feldkirchissä, Itävallan
puolella, Liechtensteinin korkean hintatason vuoksi.
Käytönnön asioiden lisäksi vaihtarit laitetaan viikon kestävälle intensiiviselle saksan
kurssille. Tämän lisäksi medät laitettiin kirjoittamaan artikkeleita vaihto-opiskelijoiden
omaan opiskelijalehteen. Työ oli suhteellisen aikaa vievä ottaen huomioon kuinka tiivis
ja täynnä informaatiota ensimmäiset viikot ovat muutenkin, joten voi olla, että annetun
palautteen takia kyseistä kokeilua ei järjestetä enää tulevaisuudessa.

3. KOULU JA KURSSIT
Kuten mainitsin aikaisemmin, koulu on pieni. Mielenkiintoisesti koullussa opetetaan
kauppatieteitä ja arkkitehtuuria, käytävillä näkee siis hyvin eri näköistä porukkaa.
Kauppatieteiden opiskeljioista eniten Liechtensteinin vaihdosta hyötyvät rahoituksen
sekä johtamisen ja organisaatioiden opiskelijat. Ymmärtääkseni ainakin rahoituksen
maisterivaiheen kurssit ovat todella korkealuokkaisia.
Koulu on hyvin kansainvälinen, opiskeljoita on joka puolelta Eurooppaa ja suurin osa
kursseista luennoidaan englanniksi. Saksan taidosta on silti paljon hyötyä, vaikka sitä ei
tarvitsekkaan osata pärjätäkseen Liechtensteinissa.
Omat kurssivalintani muuttuivat paikan päällä hieman. Lopullinen learning agreement
sisälsi seuraavat kurssit:
Introduction week: German and culture in Liechtenstein, 2 ECTS
Läpäistäksesi kurssin sinun tuli osallista orientaatioviikolle ja kirjoittaa vaaditut artikkelit
opiskeljialehteä varten.
Kompaktprojectwoche, 2 ECTS
Ennen varsinaisten luentojen alkua kaikki koulun opiskelijat jaettiin eri projekteihin
joiden eteen tehtiin kuuden päivän ajan 8 tuntia päivässä töitä. Projektit vaihtelivat
tanssiesityksistä perinteisiin esitelmiin ja raporttien kirjoittamiseen. Viikon jälkeen
jokainen ryhmä esitteli oman projektinsa. Itse olin mukana ryhmässä, jossa rakensimme
syntetisaattorin, eli musiikin ja efektien luomiseen käytettävän elektronisen laitteen.

Yleisesti ottaen projektiviikko oli mahtava kokemus, jossa sai kokea hienoa
ryhmähenkeä ja saada uusia tuttavuuksia.
German starter course, 3 ECTS
Saksan opetuksessa vaihto-opiskelijat oli jaettu kahteen tasoryhmään, aloittelijat ja
edistyneet. Väliinputoajat, eli saksaa pari kolme vuotta opiskelleet eivät saaneet paljon
irti näiltä kursseilta, sillä aloittelijoiden ryhmä oli heille aivan liian helppo ja edistyneiden
ryhmä aivan liian vaikea. Aloittelijoiden ryhmässä opetus oli perinteistä tehtävien
tekemistä ja lauseiden lausumista. Edistyneiden ryhmässä tunnit keskusteltiin ryhmissä
ja kotitehtävinä kirjoitettiin pitkiä artikkeleita. Aloittelijoiden ryhmän opettaja oli erittäin
innostava ja mukava.
International Economics, 5 ECTS
Arvioisin kurssin vastaavan "Kansainvälisen kaupan teoria" - kurssia sisällöltään. Kurssi
oli erittäin laaja ja vaativa. Tentin kysymyspaperissa taisi olla 12 sivua ja se koostui
laskutehtävistä, graafien piirtämisestä, lyhyistä esseistä ja monivalinnoista. Vastausaika
taisi loppua melkein kaikilta kesken. Tässä, kuten suurimmassa osassa tenteistä
vastausaikaa on vain 90 minuuttia. Kurssi sisälsi myös laajan ryhmätyön, esityksen
sekä opponoinnin.
International Management, 5 ECTS
Kyseessä oli johtamisen ja organisaatioiden kurssi. Kursilla oli paljon vierailevia
luennoitsijoita. Opetuksessa käytettiin paljon case-yrityksiä. Kurssi sisälsi myös laajan
raportin kirjoittamisen, joka tehtiin parityönä. Tentti ei ollut liian vaativa, mutta sen pituus
ja 90 minuutin vastausaika tekivät siitä haasteellisen.
Corporate Entrepreneurship, 5 ECTS
Tämän kurssin professori oli mukava ja omasi paljon omaa käytönnön kokemusta.
Luennoilla keskusteltiin paljon koko luokan kesken. Lisäksi opetus koostui vierailevista
luennoitsijoista (yksi heistä Suomesta!), opiskelijoiden esitelmistä sekä case-yritys
esimerkeistä. Tentti koostui case-yrityksen tilanteen ja ongelman analysoinnista ja
ratkaisusta.
Empirical Research Methods, 5 ECTS
Kaikista vaativin kurssi. Kurssin eteen on luettava monta kirjaa ja erilaisia julkaisuja.
Lisäksi kurssi sisältää laajan parityön. Luennot ovat perinteisiä, joissa luennoitsija
puhuu yksin lähes koko luennon. Omalta osalta kurssi jäi kesken muutaman viikon
jälkeen, sillä luennot olivat perjantai iltaisin, jolloin vaihtareilla tuppaa olemaan muuta
menoa.

4. VAPAA-AIKA JA OMAT KOKEMUKSET
Liechtenstein on pieni paikka, eikä paikallinen yöelämä ole kovin erikoista. Suurin osa
bileista tapahtuukin Sveitsin ja Itävallan puolella, sekä tietenkin opiskelija-asuntolassa.
Opiskelija-asuntolassa asutaan joko kahden hengen huoneessa tai omassa huoneessa.
Asuntola koostuu kahdesta rakennuksesta, joissa molemmissa on kolme kerrosta.
Jokaisessa kerroksessa asuu noin 10 ihmistä. Kaikissa kerroksissa on yhteinen
keittö/olohuone ja kolme vessaa. Asuntola on uusi ja todella hyvässä kunnossa.
Huoneet ovat tilavia ja valoisia mahtavalla vuoristonäköalalla. Vessat ja yleiset tilat
siivotaan asukkaiden kesken ja lisäksi paikalla käy siivoja kerran parissa viikossa.
Asuntolan, ja varsinkin oman kerroksen asukeista muodostuu vaihdon aikana tiivis
ryhmä, jonka kanssa iltaa vietetään oman tai jonkun toisen kerroksen yhteisissä tiloissa.
Aktiviteetti vaihtelee rauhallisista pokeri- ja elokuvailloista pöytäfutisturnauksiin ja
kunnon bileisiin. Tylsää minulla ei ollut kertakaan viiden kuukauden vaihtoni aikana.
Vaihto-opiskelijoiden itsensä lisäksi myös koulu järjestää yllättävän paljon erilaista
aktiviteettia. Meille järjestettiin mm. vierailu Octoberfestillä, opastettu vaelllus vuorilla,
rekikisat Malbunissa, bussimatka Sveitsiin ja Saksaan eri kultuurinähtävyyksiä
katsomaan sekä ilmainen ravintolaillallinen Itävallassa. Paikallinen opiskelijajärjestö on
myös erittäin aktiivinen erilaisten tapahtumien järjestämisessä.
Liechtenstein on erittäin lähellä maailman parhaimpia laskettelukeskuksia. Itse olin
viikon St. Antonissa laskettelemassa puuterilumella. Tämän lisäksi vierailin eri
keskuksissa Sveitsin ja Itävallan puolella, sekä tietenkin Liechtensteinin omassa
Malbunissa. Omat välineet kannattaa ehdottomasti viedä mukaan, tai ostaa paikan
päältä käytetyt sukset/laudan halvalla. Välineiden vuokraaminen on kallista.
Muita urheilumahdollisuuksia laskettelun lisäksi on tietenkin vuorilla vaeltaminen. Sää
Liechtensteinissa pysyy suhteellisen lämpimänä pitkälle marraskuulle asti, joten vuorilla
ehtii vierailla enemmän kuin tarpeeksi ennen lumen tuloa. Vaelluksen lisäksi
Liechtensteinissa tuli lenkkeiltyä, pelattua jalkapalloa, squashia ja pöytätennistä. Tämän
lisäksi on mahdollista käydä uimassa ja kuntosalilla.
Kaiken kaikkiaan Liechtenstein on mahtava paikka viettää vaihtarin elämää. Maisemat
ovat kuin sadusta, ihmiset ovat mahtavia ja erilaista aktiviteettia riittää loputtomiin.
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