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Aluksi
Edelliset vaihtoraportit ovat hyvin informoivia, enkä siten koe tarpeelliseksi
toistaa sanasta sanaan jo kerrottua. Mikäli raportin lukemisen jälkeen
kysymyksiä Wienissä opiskeluun tai muuhun toimintaan herää, lisätietoja voi
kysellä toki sähköpostitse: paivi.hannele.karhu@lut.fi.

1. Ennen lähtöä
1.1 Kurssit
Jo ennen Wieniin lähtöä vaihtareita kehotetaan ilmoittautumaan haluamilleen
kursseille yliopiston nettisivuilla. Tämä ei kuitenkaan oikeasti ollut edes
mahdollista, sillä kurssivalintajärjestelmä ei ollut tuolloin vielä auki, ja kursseja
ehti mietiskellä hyvän tovin paikan päällä.

1.2 Asunto
Asuntoasioita sen sijaan kannattaa miettiä jo ennen lähtöä. Useimmat
vaihtareista hankkivat asumuksensa paikallisen asuntotoimiston, ÖAD:n, kautta
(www.housing.oead.ac.at). Itselleni asunto tuli muuta kautta, joten minulla ei ole
valitettavasti paljon kerrottavaa Wienin opiskelija‐asuntoloista ja muiden
asumusten metsästämisestä. Sen verran voisi ohjeistaa, että asuntolat ovat
siistejä ja uusia, joskin hieman kolkkoja. Kannattaa miettiä, haluaako asua kovin
kaukana keskustasta ja yliopistosta ainakin koko lukuvuoden ajaksi vaihtoon
lähtiessään (esim. Simmering ja Zippererstrasse), sillä useimmat vaihtareista
kokivat pitkät välimatkat ja pari tuntia päivässä metrossa istumisen
epämiellyttäväksi. Vapailta markkinoiltakin asuntoja on tarjolla. Eräät vaihtarit
asuivat hotellissa pari viikkoa, kunnes löysivät asunnon lehti‐ilmoitusten
perusteella. Tapa on kuitenkin oletettavasti aika epävarma keino hankkia asunto.
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1.3 Tuutori
Yliopistolta tuli sähköpostikysely ennen matkaa, mikäli tuutorille Universität
Wienistä olisi tarvetta. Pyysin saada tuutorin itselleni, ja sainkin useamman,
mutta ketään näistä kolmesta en koskaan tavannut Wienissä. Olin tässä
suhteessa erittäin huonotuurinen, sillä useimpien vaihtareiden tuutorit auttoivat
heitä kaikessa, veivät retkille eri kaupunkeihin ja opastivat todelliseen
wieniläiseen elämään. Tunsin Wieniä jo entuudestaan, ja minulla oli siellä jo
valmiiksi tuttuja, joten en ollut pulassa henkilökohtaisen tuutorin puuttumisen
vuoksi. Tarvittaessa vaihtarikavereiden tuutorit auttoivat kyllä myös mielellään.

1.4 Saksan kurssi
Innovationszentrum

Universität

Wien

tarjoaa

todella

laadukkaita

saksankursseja, joille kannattaa osallistua. Ennen Wieniin lähtöä, yliopisto
tarjoaa syyskuun (helmikuun) mittaista intensiivikurssia, joka maksaa noin 300
euroa. Kurssin läpäistessään (kaikki läpäisivät, jotka kävivät paikan päällä
säännöllisesti) saavat rahansa takaisin. Opiskelijoiden saksan kielen taso
testattiin ennen kurssien alkua, ja ohjattiin sopiviin ryhmiin.

2. Wieniin saapuminen
Kun saavut lentokentälle, paras tapa päästä keskustaan tai muualle Wieniin on
juna, joka lähtee lentokentältä. Vaihtoehto on edullinen ja nopea (15 ‐ 30 min).
Ensimmäisenä iltana Wieniin saapumiseni jälkeen (eli päivää ennen varsinaisen
orientaatioviikon alkua) vaihtareille oli järjestetty yhteinen ilta, jossa meille
jaettiin erilaisia alennuskortteja sekä puhelinliittymä. Myöhemmin vaihdoin
kuitenkin toiseen, selkeästi edullisempaan liittymään (BOB), sillä saamamme oli
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aika kallis ja linja huono. Päädyin viettämään oikeastaan koko vaihtoaikani juuri
tuona iltana tapaamien vaihtareiden kanssa.
Mikäli asunto sattuu olemaan kauempana, julkisen liikenteen kuukausikortti
kannattaa

ostaa

kuukausikortteja

pikimmiten.
myyty,

opiskelijakortteja.

sillä

Useat

Syyskuulle
meillä

ei

vaihtarit

ei

vielä

vielä

kävivät

opiskelijahinnoilla

tuolloin

ollut

kuitenkin

Itävallan
ostamassa

normaalihintaisen (muistaakseni noin 50 euroa) kuukausikortin heti seuraavana
päivänä. Itse kuljin pari ensimmäistä (aurinkoista) kuukautta pääasiallisesti
polkupyörällä, sillä asuin yliopiston ja keskustan tuntumassa. Opiskelijakortin
saatuaan

voi

käydä

lunastamassa

julkisen

liikenteen

lukukausikortin

(Semesterkarte) opiskelijahintaan (muistaakseni noin 120 euroa), joka on
voimassa loka‐tammikuun ajan.
Avasin pankkitilin Erste Bank ‐pankkiin ja koin tämän olevan ehdottomasti paras
ratkaisu. Nykyään visa electron kortilla euroalueillakin nostaminen maksaa,
mutta joissakin paikoissa onnistuin silläkin maksamaan. Paikallinen kortti on
kätevä, sillä se käy lähes joka paikassa, eikä tilin avaamisesta tai kortista tullut
minkäänlaisia kuluja.

3. Ensimmäisiä hoidettavia asioita
Heti, kun mahdollista, vaihtareiden tulee ilmoittautua Student Mobility Officeen,
kansaiväliseen

opiskelijatoimistoon.

Toimiston

aukioloajat

ovat

lyhyet.

Rekisteröityessään saa lapun, jossa lukee, että olet vaihtarina Universität
Wienissä. Ko. paperia joutuu näyttämään sitten parissa muussa toimistossa,
joihin ei voi rekisteröityä, ennen kuin tämä lappu on esittää.

3.1 Maistraatti
Kolmen päivän sisällä Itävaltaan saapumisesta tulee käydä rekisteröitymässä
maistraatissa

(Magistratisches

Bezirksamt).

Toimistoja

on

Wienissä
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parisenkymmentä,

ja

lähimmän

voi

löytää

osoitteesta

www.wien.gv.at/vervaltung/meldeservice/pdf/meldezettel.pdf.

Mukaan

tarvitaan ainakin passi. Maistraatissa tulee muistaa käydä myös kirjautumassa
ulos ennen kuin lähtee maasta.

3.2 Maahanmuuttovirasto
Seuraava toimenpide, ulkomaalais/maahanmuuttovirastossa rekisteröityminen,
täytyy suorittaa, mikäli Wienissä viipyy yli kolme kuukautta, eli kolmen
kuukauden sisällä Wieniin saapumisesta. Itse suoritin MA 35:ssa käynnin heti
maistraatissa käynnin tehtyäni (osoite: Dresdner Straße 93, 1200 Vienna,
metrolla pääsee kätevästi). Aukiolot kannattaa tarkistaa ennen sinne
taivaltamista. Mukaan tarvitaan passi, eurooppalainen sairasvakuutuskortti,
todistus Lappeenrannan teknillisen yliopiston maksamasta tuesta (1.000 e),
Universität Wienistä saatu rekisteröintipaperi sekä maistraatista saadut paperit.

4. Opiskelu
Ensinnäkin, Universität Wien osoitti kaikille vaihtareille henkilön, jolta olisi
voinut käydä kyselemässä kursseista. Mahdollisuutta en kuitenkaan muistanut
käyttää hyväksi.
Valitsin

pari

kurssia

Universität

Wienin

kauppatieteiden

laitokselta

Betriebswirtschaftszentrumilta (BWZ), joka sijaitsee aika hankalan matkan
päässä Tonavan toisella puolen. Päädyin kuitenkin suorittamaan Universität
Wienissä (Innovationszentrum) vain kaksi saksan kurssia; intensiivikurssi
syyskuussa ja toinen (maksullinen) kurssi loka‐joulukuun aikana. Loput
kursseista suoritin Wirtschaftsuniversität Wienillä (WU), sillä se sijaitsi
kivenheiton päässä asunnoltani ja tarjosi mielenkiintoisia kursseja. Mikäli
Itävallassa on kirjoilla jossakin yliopistossa, voi ilmoittautua opiskelijaksi mihin
tahansa yliopistoon (Mitbeleger/‐in). Ilmoittautuminen oli helppoa, joskin
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vaihtoaikani lopussa ymmärsin, etteivät Universität Wienin kansaivälisen
toimiston olleet kovin mielissään ottaessani kaikki kurssit muualta kuin BWZ:lta,
sillä näin toimivat monet muutkin vaihtarit.

4.1 Käymäni kurssit
Valitsemillani kursseilla sai tehdä töitä, mutta en silti kadu valintojani. Lyhyt
kuvaus käymistäni kursseista:

Gender studies and theories (6 op) ja
Gender and diversity in the Workforce (6 op)
Kurssit olivat hyvin työntäyteisiä. Kurssien vaatimuksiin kuului monia
ryhmätöitä, raportteja, kirja‐analyysi sekä naisjohtajan haastattelu. Mukava
amerikkalainen professori, joka halusi herättää paljon keskustelua luennoilla.
Voi suositella, jos on kiinnostunut naisjohtajien ja vähemmistöjen asemasta
työelämässä. Keskustelut luennoilla olivat hedelmällisiä ‐ hyvää vastapainoa ja
uutta perspektiiviä.

Strategic management (6 op)
Sisälsi luentoja ja viikonloppureissun, joka vietettiin ryhmätöiden ja esitysten
merkeissä ihanissa maisemissa ja tunnelmissa pienessä kylässä noin 1,5 tunnin
matkan päässä Wienistä. Ennen reissua saimme artikkeleja luettavaksi, joiden
pohjalta ryhmätyöt tehtiin. Tätä kurssia ei voi kuin suositella todella lämpimästi.
Professori aivan hulvaton ja opintopisteet tulivat kasaan hyvin lyhyessä ajassa.

Ausprachetraining Russisch (2 op)
Ainoa saksankielellä käymäni kurssi oli venäjän kielen ääntämiskurssi. Kurssilla
harjoiteltiin

ääntämistä

lukemalla

nauhalle

venäjänkielisiä

tekstejä

ja
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ääntämisestä saatiin välitöntä palautetta. Lisäksi palautetta tuli tuntien jälkeen ‐
nauhat lähetettiin takaisin opettajan korjauksilla varustettuna, ja seuraavaksi
kerraksi piti harjoitella ongelmakohdat uusiksi. Mukava ja hyödyllinen kurssi.
Suhteellisen kivuton kurssi, sillä kurssi sisältää vain lukemista nauhalle (tietysti
kotona harjoittelut päälle), ei tenttiä.

5. Muuta
5.1 USI – Universitäts Sportinstitut
USI:lle

kannattaa

ehdottomasti

ilmoittautua

heti

kun

mahdollista.

Liikuntapaikkoja on rajoitetusti ja suosituimmat täyttyvät parin tunnin sisällä
ilmoittautumisen alkamisesta. Liikuntatunteja on pilateksesta seinäkiipeilyyn.
Ilmoittautuminen täytyy tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä ja maksaa tunnit
saman tien. Tunnit ovat edullisia, noin 15‐35 euroa lukukausi, yleensä noin 1,5
tuntia

kerran

viikossa.

Kursseja

voi

katsella

osoitteesta:

http://www.univie.ac.at/USI‐Wien/. Itse valitsin kolme kurssia, joista kaksi oli
todella hyviä valintoja.

5.2 Mensa
Yliopiston ruokalan eli Mensan tarjonta oli ihan kohtuullista, mutta ei hinnassa
eikä laadussa läheskään verrattavissa lappeenrantalaiseen mensaan. Ennemmin
voisi suositella muita lounastarjouksia – leipomoita, kahviloita, ravintoloita,
makkara‐ ja pitsakioskeja yms. nopeasti hankittavaa ruokaa Wien on pullollaan.

5.3 Kulttuuri ja tapahtumat
Luonnollisesti Wienistä löytyy samat tekemiset kuin mistä tahansa suuremmasta
kylästä, joten luettelen pääasiallisesti vain Wienissä olevat vapaa‐ajan
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viettotavat. Wien on toki tunnettu oopperoista ja baleteista, joihin opiskelijana
usein pääsee huokeammin hinnoin, mikäli menee paikan päälle tuntia ennen
esitystä jäljelle jääneitä lippuja kyttäämään. Pääosin elokuvat ovat dubattuja,
mutta originellejakin versioita leffoista tarjotaan. Kahvilat ovat tietysti
mainitsemisen arvoisia. Erasmusbileitä on enemmän kuin opiskelijan ajalliset
resurssit antavat myöten. Niistä ilmoitellaan kyllä, ja Erasmus‐opiskelijat saavat
usein tuntuvia alennuksia. Viinin ystäville voi suositella Heuriger –ravintoloita,
jotka tarjoilevat pääasiallisesti itse tekemiään viinejä.
Lisäksi tapahtumia / paikkoja, jotka ovat kokemisen arvoisia:
•

Stadhalle: Monen tyyppisiä tapahtumia – musiikkia, kulttuuria jne.

•

Naschmarkt:

Ihania,

monipuolisia

herkkuja

ja

ruokaa

herkkumarkkinoilta. Vieressä myös ulkoilmakirppis.
•

Tanssiaiskausi loka‐helmikuu: Tanssiaisia järjestetään mm. Hofburgissa
ja Rathausissa (kaupungintalossa). Matkatavaroihin kannattaa pakata
tanssiaispuku ja kengät, sillä jäät paljosta paitsi, jos et tanssiaisiin lähde.

•

Viennale –elokuvafestivaalit

•

Donauinselfest: Ilmaisfestarit Donau‐saarella. Nimekkäitä esiintyjiä ja
miljoona ihmistä.

•

LifeBall: Julkkiksia, muotinäytöksiä jne. Ilmaistapahtuma kaupungintalon
edessä.

•

Joulumarkkinat: Joulumarkkinat valloittavat koko Wienin marraskuun
puolivälistä lähtien. Ehdoton joulutunnelman tuoja.

•

Rantabaarit Tonavan rannalla: Kevät‐alkusyksy.

•

Vaellukset: Kevät‐alkusyksy kannattaa lähteä vaeltamaan. Paikkoja on
monia.

•

Wiener Festwoche: Elokuvia, oopperoita ja baletteja isolta valkokankaalta
kaupungintalon edessä.

Ei toki kannata pysytellä vain Wienissä vaan matkustella ympäri Itävaltaa, joka
tietysti tarjoaa esim. hyvät laskettelumahdollisuudet, sekä ainakin Praha,
Bratislava ja Budapest ovat niin lähellä, että olisi suorastaan typerää jättää
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menemättä. Junalipuista saa tuntuvan alennuksen, kun hankkii juna‐asemalta
alennuskortin.
Lisää tietoja ja tekemismahdollisuuksia osoitteista:
http://www.wien.info/
http://www.wien.gv.at/
http://www.festwochen.at/
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