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1 Johdanto
BI Norwegian Business School on nelikampuksinen yliopisto Norjassa, jonka pääkampus
ja oma vaihto-opiskelupaikkani sijaitsi maan pääkaupungissa Oslossa (muut sijainnit
Bergen, Stavanger ja Trondheim). BI on Norjan suurin kauppakorkeakoulu ja toiseksi
suurin koko Euroopassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1943, ja nykypäivänä tässä
yksityisessä yliopistossa opiskelee noin 18 000 opiskelijaa. Oslon kampus sijaitsee
Nydalenin

kaupunginosassa,

noin

15

minuutin

metromatkan

päässä

kaupungin

keskustassa. BI tarjoaa 13 erilaista kandidaattitason ohjelmaa sekä 6 maisteritason
ohjelmaa.
Oslo ja BI Norwegian Business School olivat itselleni kohdevaihtoehtoina toisena.
Ensisijainen valintani olisi ollut Alankomaat, mutta olin tyytyväinen myös tähän ratkaisuun.
Norjaan lähteminen kiinnosti itseäni erityisesti maan kauniin luonnon takia, mutta myös
siksi, että olin etukäteen kuullut, että norjalaiset ihmiset ovat hyvin samanlaisia kuin
suomalaiset, ja olikin mielenkiintoista päästä näkemään missä määrin maidemme kulttuurit
ovat yhteneviä ja toisaalta erilaisia. LUT:sta kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea
kahteen kaupunkiin, Oslon lisäksi Bergeniin, mutta itse päädyin Osloon, sillä ajattelin, että
isommassa kaupungissa olisi enemmän tekemistä pitkällä aikavälillä. Olin myös kuullut
muilta suomalaisilta, että Oslo on erittäin mukava kaupunki asua.

1.1 Orientaatioviikot
Saavuin Osloon aikaisin aamulla tiistaina 5.1.2016, myöhäisempänä kahdesta ehdotetusta
saapumispäivästä, päivää ennen orientaatioviikkojen ja luentojen alkua, itselläni tosin
luennot alkoivat vasta seuraavalla viikolla. Yliopiston puolesta oli järjestetty arrival service
Oslon päärautatieasemalle, jossa koulun opiskelijat avustivat oman asunnon ja yliopiston
löytämisessä,

sekä

joukkoliikennekortin

ostamisessa

ja

julkisilla

kulkuneuvoilla

ensimmäistä kertaa liikkumisessa. Nämä ”buddyt” eli opiskelijatuutorit järjestivät myös
tuona päivänä vapaaehtoisen vaihtaritapaamisen liikunnan merkeissä, mikä osottautui
hyväksi tavaksi tutustua uusiin ihmisiin.

Varsinaiset orientaatioviikot alkoivat siis keskiviikkona 6.1.2016, ja niiden järjestäjinä
toimivat yliopiston kv-palvelut sekä oppilaskunta, SBIO. Mikään orientaatioviikkojen
tapahtumista, ensimmäistä informaatiotapaamista lukuun ottamatta, ei ollut pakollinen,
mutta itse pyrin käymään mahdollisimman monessa, jotta saisin mahdollisimman kattavan
tietopaketin

yliopistossa

toimimisesta

ja

opiskelusta,

sekä

Oslosta

kaupunkina.

Orientaatioviikot kestivät 6.1.-19.1. välisen ajan, eli varsin pitkään, mutta organisoitua
ohjelmaa ei ollut joka päivä. Aktiviteetit vaihtelivat tärkeistä informaatioluennoista aina
yhteisiin bileisiin asti, mikä oli mielestäni hyvä, sillä tällä tavalla varmistettiin, että uudet
vaihto-opiskelijat saivat kaiken mahdollisen tiedon, jolla selviytyä arjesta Norjassa sekä
samalla tutustuivat toisiinsa. Itselleni orientaatioviikon huippuhetkiä olivat esimerkiksi
bussilla suoritettu kiertoajelu ympäri Osloa, kansainvälinen ”Taste the World” –
ruokatapahtuma, jonne opiskelijat kokkasivat omien maidensa ruokia sekä leikkimielinen
luento ”How to be a Norwegian student”, jossa ranskankanadalainen Julien Bourrelle
kertoi omia kokemuksiaan Norjassa asumisesta ja opiskelusta humoristiseen tapaan.

1.2 Opintojen aloitus ja lopetus (academic calendar)
Vaihto-opiskelijoita ohjeistettiin saapumaan viimeistään orientaatioviikon alussa, paria
päivää ennen virallisen ohjelman alkua. Varsinainen kevätlukukauden kalenteri oli
seuraavanlainen keväällä 2016:
Orientaatioviikkojen aloitus: keskiviikko 6.1.2016 (viikko 1)
Luentojen aloitus: keskiviikko 6.1.2016 (viikko 1)
Luentojen viimeinen päivä: perjantain 29.4.2016 (viikko 17)
Tenttikauden aloitus: maanantai 2.5.2016 (viikko 18)
Tenttikauden viimeinen päivä: keskiviikko 22.6.2016 (viikko 25)

1.3 Lomat
BI:ssä pääsiäisen aikana oli huomattavasti pidempi loma kuin Suomessa, joka alkoi
palmusunnuntaita edeltävänä perjantaina 18.3 ja päättyi toiseen pääsiäispäivään 28.3;
lomaa tuli siis jopa 10 päivää. Tämä oli monelle vaihtarille hyvä hetki lähteä reissaamaan,
ja itsekin käytin osan tästä ajasta länsi-Norjassa Bergenissä sekä Islannissa. Kesäloma

BI:ssä alkaa tenttikauden loputtua, joka ajoitetaan juhannuksen kanssa sopivaksi. Muita
lomia kevätlukukaudella ei ole.

1.4 Tentit
Norjassa tenttien tekeminen tapahtuu tenttikauden aikana, joka kestää huomattavan
pitkän ajan: 2.5.-22.6.2016. Eri kurssien tenttien ajankohdat olivat tiedossa jo ennen
lukukauden alkua, eikä varaa niiden muuttamiselle ollut. Tämä teki esimerkiksi
paluulennon hankkimisen erittäin helpoksi, kun tiesi jo etukäteen, milloin viimeinen tentti
osuu omalle kohdalle. BI:n opiskelijakulttuuriin kuului selvästi, että tentteihin opiskellaan
lähinnä tenttikauden aikana, ja silloin opiskelua tehdäänkin hyvin intensiivisesti.
Yliopistorakennus on erittäin suuri, ja se pitää sisällään mittavan määrän itseopiskeluun ja
ryhmäopiskeluun tarkoitettuja tiloja ja huoneita, joita voi varata, ja tenttikauden aikana
nämä huoneet olivat käytännössä joka päivä varattu täyteen.
BI:ssä suurin osa tenteistä tehdään tietokoneella, ja niiden kesto voi vaihdella kahdesta
tunnista jopa kuuteen tuntiin. Tentteihin lukeminen kannattaa ottaa tosissaan, sillä
suurimpaan osaa niistä ei riitä luentokalvojen selaaminen, vaan professorit odottavat
opiskelijoiden lukevan kurssikuvauksessa esitellyt kirjat ja artikkelit. Tenttien taso kuitenkin
vaihtelee kurssista riippuen hyvinkin laajalla skaalalla. Tentteihin lukemista helpottaa
kattava vanhojen tenttiarkisto, josta on huomattava apu.

2 Opiskelu vaihtokohteessa
Opiskelu Norjassa oli suurelta osaa hyvin samanlaista kuin Suomessa. Itselläni ei millään
kurssilla ollut läsnäolopakkoa, ryhmätyöesityspäiviä lukuun ottamatta, eivätkä professorit
keränneet nimiä listaan. Paikallisten opiskelijoiden mentaliteetti tuntuikin olevan se, että
luentojen sijaan keskitytään itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätöiden tekemiseen, joita tuntui
olevan paljon. Itse kävin vain englanninkielisiä kursseja, ja professoreistani ainoastaan
yksi oli norjalainen; yksityisenä yliopistona BI:lla on selvästi varaa hankkia laadukkaita
luennoitsijoita kaikkialta maailmasta, mikä oli erittäin positiivista.

BI:ssä kaikki kurssit olivat 7,5 opintopisteen arvoisia, ja kestivät koko lukukauden.
Yliopistolta tuli etukäteen suositus valita neljä kurssia, jotta työmäärä ei kasvaisi kevään
aikana liian suureksi ja ettei tenttejä tulisi liian suurta määrää. Itse valitsin neljä kurssia,
joista lopulta suoritin loppuun asti kolme. Omista kursseistani vain yhdessä oli tentti, mikä
oli itselleni tietoinen valinta. Koska valitsemani kurssit olivat kaikki valinnaisia, kurssien
opiskelijaryhmä

koostui

lähinnä

tutuista

vaihto-opiskelijoista

sekä

muutamista

englanninkielisen BBA-ohjelman opiskelijoista. Norjalaisiin ei siis tullut suuremmin
tutustuttua koulutöiden parissa.
ELE 3766 Social Networks and Communities (7,5 ECTS)
Valitsin tämän kurssin sen perusteella, että olen itse kiinnostunut digitaalisesta
markkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta, minkä takia kurssin aihe tuntui etukäteen
mielenkiintoiselta. Kurssilla oli kaksi luennoitsijaa, jotka vetivät luentoja vuoroviikoin.
Kurssin suorituksena toimi kattava ryhmätyö, jossa tehtävänä oli luoda sosiaalisen median
strategia yhdelle Oslon tärkeimmistä museoista, Edvard Munchille omistetulle Munch
Museetille. Tähän työhön kuului sekä kirjallinen osuus että suullinen esitelmä Munchmuseon tiloissa. Parhaan työn valitsivat luennoitsijoiden lisäksi muutama valittu museon
työntekijä. Tämä kurssi oli itselleni kaikkein mieluisin; vaikka luennot eivät olleetkaan joka
viikko kovin mielenkiintoisia, oli ryhmäntyön aihe erittäin hyvä ja käytännönläheinen; työn
tekemisestä oli varmasti hyötyä kaikille sen tekijöille. Koska ryhmätyön lisäksi ei ollut muita
palautettavia tehtäviä, pystyi työhön keskittymään koko kevään aikana, eikä kiirettä
päässyt muodostumaan.
ELE 3711 Sociology for Business Student (7 ECTS)
Valitsin sosiologian kurssin suurelta osaa siksi, että kurssikuvaus sai kurssin
kuulostamaan mielenkiintoiselta ja ajankohtaiselta, ja että sen aikana voisi oppia hyvinkin
tärkeitä taitoja tulevaisuuden työelämää varten. Todellisuus oli kuitenkin hieman erilainen;
kurssin professori ei mielestäni onnistunut tehtävässään kovinkaan hyvin, ja luennot eivät
olleet mielenkiintoisia. Luennot myös kestivät 4 tuntia, mikä tuntui liian pitkältä ajalta
tämän aiheen parissa. Kurssiin kuului kirjallinen ryhmätyö, suullinen esitys sekä
opponointi, mikä oli mielestäni sopiva määrä työtä. Ryhmätyössä oli tarkoitus tutkia jotain
tiettyä sosiologista ilmiötä, ja työn tekeminen osoittautui kurssin mielenkiintoisimmaksi
osioksi.

ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change
Tämä kurssi osoittautui kaikkien helpoimmaksi, mikä etukäteen kurssikuvausta katsellen
yllätti minut. Kurssiin kuului pienen ryhmätyön lisäksi tentti, joka oli ehdottomasti
helpoimmasta päästä omaa yliopisto-opiskeluani ajatellen. Kurssin aiheet olivat todella
mielenkiintoisia omasta näkökulmastani ja työmäärä kurssista saatuja opintopisteitä
vasten oli varsin vähäinen. Ryhmätyön aiheen sai valita itse useiden joukosta, ja itse
päädyimme käsittelemään Legoa ja avointa innovointia. Tentti suoritettiin sähköisesti
tietokoneella.
ELE 3731 Information Technology in Organizations
Aloitin edellisten kolmen kurssin lisäksi myös tämän neljännen kurssin, jota en lopulta
suorittanut loppuun. Työmäärällisesti tämä kurssi olisi ollut kaikkein haastavin, mikä johti
siihen, etten lopulta sitä suorittanut kokonaan. Etukäteen olin ajatellut tämän kurssin
olevan yksi mielenkiintoisimmista ja hyödyllisimmistä aiheensa ja kurssikuvauksensa takia,
mutta kurssin luennoilla istuttuani en todennut sen olleen itselleni fiksu valinta. Kurssiin
kuului kaksi kirjallista työtä, yksi itsenäinen ja yksi parityö.

3 Käytännön asiat

3.1 Ennen vaihtoa
Koska sain tietää vaihtokohteestani MobilityOnlinessa jo keväällä 2015 ja lähdin vaihtoon
vasta tammikuussa 2016, alkuvalmistelujen aloituksella ei ollut kiire. Osloon lähtemisen
varmistumisen jälkeen lähdin kuitenkin ottamaan selvää Norjasta yleisellä tasolla, kuten
Oslon kaupungista, hintatasosta ja matkustelumahdollisuuksista. Koska suoritin vaihtoni
toisessa pohjoismaassa, se tapahtui Erasmuksen sijaan NOREK-ohjelman kautta ja
lähtövalmisteluja oli huomattavasti vähemmän. Varsinaista Learning Agreementia en
joutunut tekemään, mutta perinteisen motivaatiokirjeen lähetin hakemukseni mukana
BI:lle. Syksyn 2016 aikana rupesin hoitamaan käytännön asioita, kuten eurooppalaisen
sairaanhoitokortin tilaaminen, asunnon hankkiminen ja menolennon ostaminen. Asunnon

hankkimista varten BI:ltä tulee sähköposti, jossa on hyvät ohjeet siihen, miten asunto
hankitaan.

Asumisyhdistyksiä

opiskelijoille

Oslossa

on

kolme:

BSN,

SiO

sekä

Diakonhjemmet. Näistä BSN on lähinnä BI:n opiskelijoille tarkoitettu, kun taas SiO ja
Diakonhjemmet ovat yleisesti kaikkien haettavissa.

3.2 Asuminen
Vuokrien hintataso on Norjassa myös opiskeluasuntojen kohdalla valitettavan korkea,
mutta onneksi asuntojen saatavuuden kanssa ei ole ongelmaa. Itse sain asuntoni SiOyhdistyksen kautta noin 10 minuutin kävelymatkan päästä yliopistolta, Nydalenin
kaupunginosasta.

Asetin

Nydalen

Studenthusin

ensimmäiseksi

vaihtoehdokseni

nimenomaan sen yliopistoa läheisen sijainnin takia. Yliopiston vieressä sijaitsee myös
Nydalenin metroasema, sekä useita bussipysäkkejä, joten kulkuyhteydet myös muualle
Osloon olivat erittäin hyvät. Nydalen Studenhus oli yksi SiO:n halvimmista asuntokohteista
ja se kattoi yhden 5-kerroksisen kerrostalon, jossa asui suurimmaksi osaksi muita
vaihtareita tai ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita. Koska talo oli pieni eikä uusimmasta
päästä, kotibileiden äänet kuuluivat kerrosten välillä todella vahvasti; useammin kuin
kerran myös hiljaisuuden aikana, joka alkoi klo 23 joka päivä. Tämä ei itseäni niinkään
haitannut muutoin kuin tenttikauden aikana, jolloin kunnon unet olisivat olleet tarpeen.
Oma huoneeni oli talon alimmassa kerroksessa, ja jaoin vessan, suihkutilat ja keittiön
kuuden muun ihmisen kanssa. Huoneeni oli kalustettu, eli siihen kuului sänky,
vaatekaappi, työpöytä ja lavuaari, ja jokaisella oli myös ikioma parveke käytössä. Huoneen
hintaan kuului myös Internet-yhteys, mikä oli tietysti mukava lisä. Talossa kävi kerran
viikossa siivooja siivoamassa vessat ja suihkutilat, mutta keittiön siivoaminen oli täysin
asukkaiden vastuulla. Tämä johtikin pitkälti siihen, että keittiöiden siisteystaso ei ollut
todellakaan huippuluokkaa, sillä osa asukkaista ei yksinkertaisesti välittänyt tarpeeksi
siivota omia jälkiään, vaikka keittiön ovessa olikin siivouslista, jossa jokaiselle määräytyi
oma

siivousviikko.

Keittiössä

oli

kaikille

omat

kuiva-ainekaapit,

hella,

uuni

ja

mikroaaltouuni, sekä kaksi jääkaappipakastinyhdistelmää. Kaapeissa ja jääkaapeissa ei
omasta mielestäni ollut tarpeeksi tilaa; varsinkin jääkaapeissa ja pakastimissa tila loppui
auttamatta kesken, kun seitsemän ihmistä yritti tunkea omia ruokiaan niihin. Talossa oli
myös kaikille asukkaille tarkoitettu pesutupa, jossa yhden pesun hinta oli 25 NOK ja yhden
kuivauksen hinta 16 NOK, mitkä olivat mielestäni sopivia hintoja pyykinpesulle.

Jälkikäteen ajateltuna olisin mieluummin valinnut jonkun muun asumiskohteen vaihtoni
ajaksi, mieluiten jonkun lähempää kaupungin keskustaa. Vaikka sijainti olikin lähellä
koulua, se sijaitsi korkean mäen päällä, jonne kävely ei tuntunut helpottuvan missään
vaiheessa, vaikka en itse huonossa kunnossa olekaan. Asuntokohde sijaitsi myös
kaukana kaikista muista palveluista paitsi yliopistosta, vaikka oma ruokakauppa läheltä
löytyikin (varmasti yksi seudun kalleimmista kylläkin).

3.3 Yliopiston palvelut ja käytännöt
Koska BI on yksityinen yliopisto ja varsin varakas sellainen, on se pystynyt luomaan
opiskelijoilleen erittäin kattavan määrän palveluita kampukselle. Itse kampusrakennus on
valtava ja moderni, ja sen suunnittelijana on toiminut sama arkkitehti kuin Oslon
päälentokentällä. Kampuksen sisältä löytyy ruokala, josta sai päivittäin niin hyvää ruokaa,
ettei sitä voinut opiskelijahintaiseksi uskoa, useita kahviloita (kuten Starbucks), kuntosali,
baari, valtava kirjasto ja useita ryhmätyötiloja. Ryhmätyötilojen lisäksi koulun käytävillä ja
auloissa on runsaasti pöytiä, joissa pystyi myös työskentelemään ja viettämään aikaa.
Lisäksi maisteritason opiskelijoille oli varattu omia tiloja, joihin kanditason opiskelijat eivät
päässeet sisään.
Yliopiston tietojärjestelmät olivat myös hyvin toimivia. Opiskelijoille kaksi tärkeitä ovat @BI,
joka pitää sisällään kaikki lukujärjestyksistä ja arvosanoista tilavarauksiin ja tärkeisiin
lomakkeisiin. Kurssien yhteydenpito ja materiaalit taas tapahtuivat ja löytyivät itslearningalustalta, joka osoittautui myös käytännölliseksi työkaluksi. Käyttäjätunnukset oli kaikille
opiskelijoille luotu valmiiksi ja ne sai tervetuliaispaketin mukana. Yliopistossa käytännössä
kaikki toimi opiskelijakortin välityksellä, joka onkin järkevää hankkia heti ensimmäisinä
päivinä kun yliopistolle pääsee.

3.4 Opiskelupaikkakunta
Oslo on tunnetusti Norjan pääkaupunki ja myös sen suurin kaupunki, asukasluvultaan noin
samaan luokkaa kuin Helsinki. Oslo sijaitsee Etelä-Norjassa Oslovuonon pohjoispäässä, ja
sen keskusta sijaitsee nimenomaan lähellä tämän vuonon rantaa. Oslon päälentoasema
Gardermoen on varsin moderni ja mukava lentokenttä, josta pääsee keskustaan helposti
Flytoget-junalla, jonka matka-aika on noin 20 minuuttia. Pääkulkuvälineenä Oslossa toimii

ehdottomasti metro, joka on helppokäyttöinen, sillä se sisältää vain kuusi linjaa. Myös
bussien ja raitiovaunujen käyttö on Oslossa erittäin vaivatonta. Joukkoliikennettä varten
kannattaa ehdottomasti hankkia Ruter-matkakortti tai vaihtoehtoisesti Ruter-sovellus
puhelimeen,

johon

kannattaa

ostaa

opiskelijahintainen

kuukausilippu.

Tämä

on

ehdottomasti halvin tapa päästä liikkumaan ympäri Osloa.
Oslosta itsestään löytyy jonkun verran nähtävyyksiä, joista mielenkiintoisimmat ovat
varmasti Holmenkollenin hyppytorni ja hiihtoalue, kuninkaallinen linna, upea moderni
oopperatalo,

Vigelandin

patsaspuisto

sekä

Akershusin

linnoitus.

Grünerløkkan

kaupunginosa on itsessään myös yksi nähtävyys; se edustaa Oslon “hipsterimpää” ja
taiteellisempaa puolta. Oslon alueella on myös hyvät mahdollisuudet luonnon helmassa
liikkumiseen, sillä kaupunki on vuorten ja metsien ympäröimä. Itse suosittelenkin
nimenomaan

tutustumaan

Norjassa

luontoon

ja

erilaisiin

urheilumahdollisuuksiin.

Harvassa suurkaupungissa on itsessään sellaisia laskettelu- ja hiihtomahdollisuuksia kuin
Oslossa, mikä ei ole ihme, sillä norjalaiset ovat ihan oikeasti juuri niin innostuneita
hiihtämisestä kun mitä voisi kuvitella; suksia kantavia ihmisiä näkee metrossa koko talven
ajan.
Oslossa, kuten kaikkialla Norjassa, hintataso on todella korkealla, jopa Suomeen
verrattuna. Ruokakaupassa rahaa palaa paljon, itselleni tämä oli valitettava tosiasia
varsinkin koska joudun keliaakikkona ostamaan kaiken gluteenittomana. Myös BI:llä ruoka
maksoi enemmän kuin Suomessa, mutta toisaalta ruuan taso oli myös laadukkaampaa.
Turhaa shoppailua kannattaa kuitenkin välttää, jos haluaa pitää yllä aktiivista sosiaalista
elämää, sillä myös baarien hintataso on aivan järkyttävän korkea.
Yöelämä BI:n opiskelijoiden keskuudessa keskittyy vahvasti kahteen paikkaan: yliopistolla
sijaitseva Kroa-baari sekä aivan Oslon keskustasta löytyvä Lawo. Kroa-baari on suosittu
hengailu- ja aloittelupaikka, jossa on selvästi opiskelijaystävällisemmät hinnat kuin
muualla. Lawo taas on perinteinen klubi, jossa pääsee tanssimaan niin paljon kun vain
sielu sietää. Perinteisten viikonloppubiletysten lisäksi torstai oli opiskelijoille suosittu päivä
käydä baarissa, ja usein juuri näissä kahdessa. Opiskelijayhdistykset eivät ainakaan
keväällä järjestäneet kovinkaan paljoa mitään juhlia, joten lähinnä kaikki järjestettiin omien
vaihtariporukoiden voimin. Sosiaalisen elämän ylläpitäminen on kuitenkin Oslossa kallista:

alkoholi maksaa paljon niin kaupassa kuin baarissakin, ja parhaimmillaan tavalliseen
baarin sisäänpääsymaksut voivat nousta jopa 250 norjan kruunuun.

3.5 Matkustelu
Oslosta matkustelu muihin Norjan suuriin kaupunkeihin kannattaa suorittaa lentokoneella.
Tämä on halvin ja nopein tapa, ja joissain tapauksissa välttämätön maan kattavan
vuoriston takia. Itse matkusti vaihtolukukauteni aikana Norjan länsirannikolle Bergenin ja
Stavangerin kaupunkeihin, joista jälkimmäisestä pääsin myös vaeltamaan Preikestolenjyrkänteelle, joka on yksi must see –asioita Norjassa matkustaessa. Muita paikkoja, joita
suosittelisin mahdollisesti vaihtoaikana käytäväksi Norjan rajojen sisällä ovat Trondheim,
Tromssa sekä Lofoten-saaret; nämä kaikki sijaitsevat pohjoisemmassa Norjassa. Jos
haluaa Preikestolenin lisäksi tehdä muita vaellusreissuja, suosittelen ehdottomasti
Trolltungalle vaeltamista; kyseessä on ”peikon kielen” muotoinen kalliokieleke, jonne on
noin 20 kilometrin vaellus ja jossa odottaa upeat maisemat vuonojen ja vuorien keskellä.
Jos vaeltamaan ei halua lähteä omin voimin, ovat BI:n opiskelijat perustaneet myös BI
Outdoor –yhdistyksen, joka järjestää erilaisia vaellus- ja telttailureissuja ympäri vuoden.
Jäsenmaksun

maksaminen

kannattaa

myös,

jos

haluaa

vuokrata

ilmaiseksi

telttailuvarusteita tai suksia. Itse matkustin Norjassa matkailun lisäksi myös Islantiin, johon
lentää Oslosta huomattavasti halvemmalla kuin Suomesta. Islannin lisäksi esimerkiksi
Kööpenhamina on suosittu matkustuskohde vaihtareiden keskuudessa, sillä sinne pääsee
lautalla todella halvalla, ja joskus jopa ilmaiseksi.

4 Yhteenveto
Kaiken kaikkiaan suosittelen ehdottomasti Osloon lähtemistä sellaiselle henkilölle, joka
haluaa kokea huikeita luontoelämyksiä mutta myös pitää hauskaa. Jos puhuu sujuvaa
ruotsia, pystyy sillä käytännössä pärjäämään myös Oslossa, sillä suurin osa norjalaisista
ymmärtää ruotsia täysin. Myös englannilla pärjää tietenkin erinomaisesti. BI on yliopistona
myös maailman huippuluokkaa, niin fasiliteeteiltään kuin opetukseltakin, ja voin luvata,
että ensimmäisen kerran kun astut kampusrakennukseen sisään, et voi sanoa muuta kuin
”vau”. Osloon saapuu vaihto-opiskelijoita kaikkialta maailmasta ja erilaisten retkien ja
matkojen tekeminen on hyvä tapa viettää aikaa monenlaisten ihmisten kanssa. Itse olen

erittäin tyytyväinen päätökseeni lähteä Norjaan, enkä katunut sitä hetkeäkään. Tietysti
kokemus on erilainen kuin eteläisemmissä ja erilaisissa kulttuureissa suoritetut vaihdot,
mutta erityisesti vaihtoajastani jäi käteen paljon uusia ystävyyksiä sekä lukemattomasti
muistoja ja mielettömiä kokemuksia. Heti paluulennon laskeuduttua Helsinki-Vantaalle
olisin ollut valmis lähtemään takaisin.

