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1 Johdanto

Valitsin Itävallan vaihtokohteekseni, koska halusin pysyä EU-alueella matkustamisen
helppouden vuoksi, enkä halunnut erityisen lämpimän ilmaston maahan. Ajattelin
myös, että olisi hauskaa opetella jotakin kieltä, josta voisi olla hyötyä tulevaisuudessa.
Itävalta Alppeineen oli minulle siis loistava vaihtoehto ja päätyisin siihen varmasti, jos
saisin nyt valita kohteen uudelleen.

Itse opiskelin Dornbirnissa kesälukukauden, eli helmikuun puolestavälistä kesäkuun
loppuun. Lukukausi on siis erilainen kuin Suomessa, mikä on syytä ottaa huomioon
vaihtokohdetta valittaessa. Mielestäni yksi lukukausi oli riittävä aika varsinkin niin
pienessä kaupungissa kuin Dornbirn. Hakuprosessi oli melko mutkaton. Fachoschulen
kansainvälinen toimisto tiedotti kaikesta hyvin ja vastasi kysymyksiin hakuvaiheessa
ja opiskelun aikana nopeasti.

1.1 Muutto ja orientaatioviikko

Muuttaessani lensin Müncheniin, josta oli noin kahden tunnin junamatka Dornbirniin.
Saavuttuani tapasin kansainvälisen toimiston yhteyshenkilön koululla. Hän saattoi
minut ja toisen samaan taloon muuttavan opiskelijan oikeaan osoitteeseen ja esitteli
talon sekä kertoi lähialueen palveluista ja käytännöistä. Samalla allekirjoitimme kaikki
asumiseen ja Itävallassa oleskeluun liittyvät asiakirjat.

Itävallassa yli 90 päivää asuessa, on rekisteröidyttävä asukkaaksi. Tällöin on oltava
joko koulu- tai työpaikka sekä asumus. Fachoschule huolehtii asiakirjojen
toimittamisesta viranomaisille. Ensimmäisenä koulupäivänä on vain tuotava koululle
kuvallinen henkilöllisyystodistus kuten passi tai henkilökortti. Ajokorttia ei hyväksytä
henkilöllisyystodistuksena.
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Orientaatioviikko kesti maanantaista perjantaihin. Tutustuimme kouluun, käytäntöihin
sekä alueeseen. Keskeistä orientaatioviikolla oli myös ryhmäytyminen muiden vaihtoopiskelijoiden

sekä

paikallisten

saman

aineen

opiskelijoiden

kanssa.

Orientaatioviikosta puoli päivää kuulimme koulun käytännöistä tai tutustuimme muihin
opiskelijoihin. Toinen osa oli jokin retki tai aktiviteetti. Kävimme muun muassa
läheisellä vuorella lyhyellä patikointiretkellä ja torilla tutustumassa paikallisiin
erikoisuuksiin.

2 Asuminen ja eläminen

Opiskelijalle sopivia pieniä yksityisiä vuokra-asuntoja ei ole kovin paljon tarjolla
Dornbirnissä. Fachoschulen international office kuitenkin auttaa kaikkia vaihtoopiskelijoita saamaan asunnon. Sebastianstrasse-kadulla on yksi talo, jossa on melko
samanlaisia soluasuntoja, kuin monissa LOAS:in kohteissa täällä Lappeenrannassa.
Toinen tarjottu asumisvaihtoehto on Kolpinghaus. Se on eräänlainen hotelli, jossa on
yhden ja kahdenhengen huoneita. Osassa huoneista on oma kylpyhuone ja osa
jakavat kylpyhuoneen toisen huoneen kanssa. Keittiöitä Kolpinhausissa on vain
muutama, joten sen joutuu jakamaan monen asukkaan kanssa.

Suurin osa vaihto-opiskelijoista asui yllämainituissa kohteissa. Minulle fachoschule
kuitenkin tarjosi huonetta omakotitalossa, jossa asui kolme muuta vaihto-opiskelijaa.
Talon sijaitsi vain kymmenen minuutin päässä Fachoschulesta ja vartin kävelymatkan
päässä Dornbirnin keskustasta. Talossa oli enemmän yhteisiä tiloja, kuin edellä
mainituissa kohteissa. Käytössämme oli ruokasali/olohuone, melko suuri keittiö sekä
kylpyhuone ja wc. Yhdessä huoneessa oli oma suihku, mutta me kolme muuta
jaoimme kylpyhuoneen. Mikä ei muuten olisi ollut ongelma, ellei vanhassa talossa olisi
ollut niin pientä kuumavesivaraajaa. Lämmintä vettä riitti vain kahteen peräkkäiseen
suihkuun. Talossa oppi siis käymään suihkussa varsin nopeasti, sillä koskaan ei
tiennyt kuinka kauan kuumaa vettä kestäisi.

2

Talon vuokraisäntä ja -emäntä puhuvat kuitenkin vain saksaa ja käyvät talossa useita
kertoja viikossa jotakin siivoamassa tai muuten vain kysymässä kuulumisia, mikä oli
hieman haastavaa, koska olin aloittanut saksan opiskelun vasta vaihtopaikkani
varmistuttua. He olivat kuitenkin hyvin mukavia ja puhuivat yksinkertaistetumpaa
saksaa meille, jotka emme juuri puhuneet kieltä.

Kierrätys on hyvin tärkeää ja helppoa Itävallassa. Myös omakotitalossa asuessani
kierrätimme kaiken paperin, muovin, lasin ja metallin. Kierrätysastiat on tarjottu sekä
koulussa, että asumiskohteissa. Kierrätyksen tärkeyttä painotettiin orientaatioviikolla
ja vuokraisännät tulivat aina sanomaan, jos olimme kierrättäneet jotakin väärin.

2.1 Alue

Dornbirn sijaitsee Itävallan länsiosassa lähellä Sveitsin ja saksan rajaa. Lähialueille on
helppo matkustaa esimerkiksi junalla. Jos aikoo matkustella paljon, kannattaa ostaa
Maximo-kortti, jolla voi käyttää kaikkea julkista liikennettä Vorarlbergissä ja pääsee
lähimpiin kaupunkeihin junalla myös Saksassa, Sveitsissä ja Liechtensteinissa.
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Dornbirn on kuitenkin melko pieni kaupunki, joten matkustelu on suositeltavaa, jotta
tekemistä riittää koko lukukaudeksi. Julkinen liikenne toimii Dornbirnissa kuitenkin
paremmin, kuin pieneltä kaupungilta voisi odottaa. Kuten muuallakin Itävallassa kaikki
kaupat ovat kiinni sunnuntaisin ja aukioloajat ovat muinakin päivinä lyhyemmät kuin
Suomessa.

3 Opiskelu

Vaihto-opiskelijana pystyin ottamaan vain kursseja, jotka tarjottiin englanniksi. Jos
haluaa täyttää 30 opintopisteen tavoitteen, ei vaihtoehtoja juuri jää. Tarjolla oli
liiketaloudellisia kursseja sekä yksi englannin kurssi ja kaksi saksan kielen kurssia.

Liiketalouden kurssien opetus järjestettiin, joka toinen viikko intensiivikursseina.
Useimmissa kursseissa oli kuitenkin ennakko ja jälkitehtävä, joka oli essee tai jokin
muu kurssiin liittyvä tehtävä. Tehtävien vaativuus vaihteli suuresti. Joillakin kursseilla
tehtävä oli vain lyhyt essee tai muutamia kysymyksiä, joihin tuli vastata. Osa oli
kuitenkin vaativampia case- töitä, joihin oli tehtävä paljon tutkimusta. Ennakko ja
jälkitehtäviä oli hyvä tehdä väliviikolla, koska intensiiviviikolla opetusta oli yhdeksästä
viiteen, joten aikaa muiden kurssien tehtäviin ei kovinkaan paljon jäänyt. Työmäärä oli
silti pienempi kuin mihin olin omassa yliopistossani tottunut, eli aikaa jäi riittävästi myös
alueeseen tutustumiseen ja matkusteluun.

Jokaisella kurssilla oli eri opettaja ja suurin osa opettajista oli vierailevia luennoitsijoita,
jotka olivat Dornbirnissä vain intensiiviviikon ajan. Oli mielenkiintoista nähdä opettajia
eri kulttuureista. Välillä oli kuitenkin vaikeaa tottua uuden opettajan käytäntöihin yhden
viikon aikana. Useimmat kurssit olivat kolmen opintopisteen kursseja, muutama
liiketalouden kurssi ja saksan kielen kurssit olivat kahden opintopisteen kursseja.
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3.1 Kurssit

En aio liittää tähän tarkkoja kuvauksia kursseista, koska ne voivat muuttua paljonkin
seuraavaan luennointikertaan mennessä ja ne löytyvät koulun nettisivuilta. Sen sijaan
kerron oman vaikutelmani mieleenpainuvimmista kursseista.

Itse kävin kurssit:
•

Organizational behavior and change management

•

German culture and communication

•

Transport and intermodality

•

Consumer behavior

•

Business model innovation

•

Advanced spreadsheets in management accounting

•

It support in supply management

•

Business ethics

German culture and communication on toinen tarjotuista kielikursseista ja ainoa, joka
sopii myös aloittelijoille. Kurssi oli jaettu kolmeen tasoryhmään, mutta käytännössä
kaksi ryhmää oli aloittelijoille ja kolmas saksaa aiemmin opiskelleille. Itse olin lukenut
saksaa vain edellisenä kesänä ennen kuin lähdin vaihtoon, mutta olin silti edistyneiden
ryhmässä.

Opiskelijoiden

taso

ryhmässä

vaihteli

suuresti,

joten

varsinkin

keskusteluharjoitukset olivat osalle liian helppoja ja osalle liian vaikeita. Kurssi
kuitenkin painotti kielen sijaan enemmän paikallista kulttuuria. Keskustelimme
esimerkiksi saksan kielen eroista eri maissa tai paikallisista nähtävyyksistä.

Organizational

behavior

and

change

management

-kurssilla

pelasimme

organisaatiomuutos -peliä, jossa me opiskelijat olimme konsultteja, joiden tuli neuvoa
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yritys muutosprosessin läpi. Peliä oli varsin hauskaa pelata ja muutosprosessin vaiheet
ja yleisimmät kompastuskivet jäivät hyvin kurssin jälkeen mieleen.

Transport and intermodality -kurssilla oli pelkästään luentoja ja jokaisen päivän jälkeen
oli pieni koe päivän aiheesta. Kurssi oli haluttu pitää käytännönläheisenä. Osa
oppilaista piti käytännönläheisestä lähestymistavasta, mutta itse pidin pitkäveteisenä
varsinkin erilaisien nosturien opettelua. Kurssilla oli myös hyvin pitkä lopputyö, mikä
teki siitä kaikista käymistäni kursseista työläimmän.

3.2 Tenttikäytännöt

Useimmilla englanninkielisillä kursseilla Dornbirnissä on jokin essee tai projekti tentin
sijaan. Minun valitsemillani kursseilla ei ollut yhtäkään tenttiä. Koko keväänä olisi ollut
valittava vain yksi kurssi, jossa olisi ollut loppukoe. Kursseilla, joissa on tentti,
järjestetään myös uusintakoe ja jos opiskelija ei läpäise sitäkään, hänelle järjestetään
vielä suullinen koe.

Yhteenveto

Dornbirn on hurmaava pikkukaupunki, jossa vaihto-opiskelu on mukavaa vaihtelua
opiskeluun Suomessa. Vorarlbergistä pääsee helposti matkustamaan moniin
lähivaltioihin kohtuullisella hinnalla. Dornbirn on kuitenkin pieni kaupunki, joten
palveluja on rajoitetusti, eli on oltava oma-aloitteinen löytääkseen tarpeeksi tekemistä
koko vaihdon ajaksi.

Opiskelu Dornbirnissä ei ole erityisen vaikeaa, ja vapaa-aikaa jää riittävästi itsenäisen
opiskelun viikoilla. Joka viikko eri maista saapuvat opettajat ja vaihtuvat kurssit tuovat
opiskeluun vaihtelua.
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