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1. Johdanto
Kun vaihtoon lähteminen tuli minulle ajankohtaiseksi, päätin hakea vaihtoon Australiaan. Halusin
vaihtoon nimenomaan Australiaan, koska koin että nyt minulla olisi ainutlaatuinen tilaisuus päästä
tutustumaan paremmin Australian ihmeelliseen luontoon ja sen kiehtovaan maailmaan. Australia on
kuitenkin sen verran kaukana, ettei sinne kannata matkustaa ainoastaan muutaman lomaviikon
ajaksi. Valitsin kohdeyliopistoksi Monashin, koska sen kurssitarjonta kuulosti mielenkiintoiselta ja
sillä oli tarjota juuri sopivia kursseja omaan tutkintooni sisällytettäväksi. Onnekseni sain muutaman
kuukauden kuluttua kuulla, että minut oli hyväksytty opiskelemaan Monashiin, jonka jälkeen
ryhdyimme innolla suunnittelemaan tulevaa vaihtovuotta.

2. Lähtövalmistelut
LUT:n hyväksyttyä minut vaihto-oppilaaksi Monashiin, seuraavana vaiheena oli Monashin
hakupapereiden täyttäminen ja

lähettäminen kohdeyliopistoon.

Liitteiksi Monash vaatii

hakupapereihin motivaatiokirjeen, opintosuoriteotteen, kahden professorin suosituskirjeet sekä
kielitodistuksen, jonka voi käydä tekemässä kielikeskuksessa. Englannin kielen opettajan tekemä
kielitodistus riittää, eikä TOEFL testiä enää vaadita.
Monash käsitteli paperit melko nopeasti ja pian minulle tulikin viestiä sieltä, että minut oli myös
heidän puolestaan hyväksytty vaihto-oppilaaksi Monashiin. Hyväksymiskirjeen liitteenä Monash
lähettää CoE koodin, joka tarvitaan viisumia haettaessa. Ennen CoE koodin saamista viisumia ei
siis ole mahdollista hakea. CoE koodin lisäksi viisumia haettaessa vaaditaan, että OSHC (Overseas
Student Health Cover) maksu on maksettuna, jonka maksamiseen Monash lähettää ohjeet
hyväksymiskirjeen mukana. Tämän jälkeen viisumin hakeminen tapahtuu kuitenkin hyvin helposti
ja nopeasti seuraavalta Internet-sivulta: www.immi.gov.au/students, josta saa myös lisätietoa
tarvittavasta viisumista. Opiskelijaviisumi on voimassa yleensä noin kuukauden opintojen
loppumisen jälkeen, mutta jos haluaa jäädä Australiaan pidemmäksi aikaa, tulee hakea uudestaan
turistiviisumia tai esimerkiksi work and holiday viisumia. Itse lähdin Australiaan myös kuukautta
ennen kuin koulujen oli tarkoitus alkaa, jolloin minulle riitti sama opiskelijaviisumi, joka oli
opintojenkin ajan voimassa, eikä siis erillistä viisumia vaadittu.
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Vastauksen viisumista saa

sähköpostiin usein muutamassa päivässä. Viisumi tulee maksaa hakemuksen yhteydessä
luottokortilla. Hintaa opiskelijaviisumille tulee noin 350 euroa.
OSHC terveysmaksun lisäksi suositellaan otettavaksi matkavakuutus. Itse otin matkavakuutuksen
Pohjolasta. Oleskeltaessa ulkomailla pidempään on vakuutus ensin voimassa 3 kuukautta, jonka
jälkeen jokaisesta ylimenevästä kuukaudesta tulee maksaa lisämaksu. Vuosimaksu pyörii noin 100
euron kieppeillä ja jokainen lisäkuukausi noin 50 euron kieppeillä. Kannattaa myös tarkistaa
ajoissa, että kaikki tarvittavat rokotukset ovat voimassa ennen Australiaan saapumista. Jollei aio
matkustaa Pohjois-Australiaan, ei erityisiä rokotuksia tarvita. Kuitenkin hepatiitti rokotus on hyvä
olla voimassa muiden tavanomaisten rokotusten lisäksi.
Lennot Australiaan kannattaa varata jo hyvissä ajoin, vaikka Monashista kehotetaankin niitä
varaamaan vasta kun hakuprosessi on saatu kunnolla loppuun. Itse varasin lennot Kilroy Travelsilta
jo heinäkuussa, vaikka lähtöön oli vielä puoli vuotta. Mitä myöhemmäksi lentojen varaamisen
jättää, niin sitä kalliimmaksi se myös todennäköisesti tulee. Itse maksoin lennoista noin 1200 euroa
ja lento sisälsi myös stopin Hong Kongissa. Vietimme ennen Australiaan tuloa viikon Hong
Kongissa sekä Macaussa ja se toi lentoihin ainoastaan noin 20 euroa lisämaksua. Eli jos on aikaa ja
vain kiinnostaa, niin ennen Australiaan saapumista kannattaa ehdottomasti harkita pysähtymistä
myös jossain toisessa kohteessa.
Mikäli haluaa, niin opiskelijaviisumi mahdollistaa myös työskentelyn Australiassa. Viikkotunteja
työstä saa opiskelun ohella kertyä noin 20 tuntia. Australiassa peruspalkka on noin 16 dollaria per
tunti, jota jokaiselle työntekijälle tulee ainakin maksaa. Työnantajat vaativat palkanmaksuun
Australialaisen pankkitilin. Suurimmat pankit ovat Westpac, Commonwealth, ANZ ja NAB.
Muuten pankkien välillä ei ole juuri suurta eroa, joten siinä mielessä sama mihin pankkiin päätyy.
Australialaisen pankkitilin avaamisen lisäksi työntekijä tarvitsee myös Tax File Numberin, jota
haetaan Internetistä.
Mikäli kokee, ettei tarvitse paikallista pankkitiliä, niin suomalaisella Visa Electronilla pärjää
Australiassa oikein hyvin. Se kelpaa maksuvälineenä myös oikeastaan kaikissa kaupoissa, eikä
ylimääräisiä lisäkustannuksia peritä. Tosin automaatista nostettaessa rahaa, kannattaa kerralla
nostaa enemmän pankkikulujen takia. Mikäli kuitenkin päätyy avaamaan australialaisen pankkitilin,
niin on tilin avaaminen ilmaista, mutta rahan siirtäminen sinne suomalaiselta tilitä voi olla hyvinkin
kallista. Australialaisella kortilla käteistä saa nostettua helposti oikeastaan mistä vaan. Käteisen
nostaminen onnistuu australialaisella pankkikortilla myös esimerkiksi supermarketin kassalta ja
Mc’ Donaldista.
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3. Orientaatioviikko ja opintojen aloitus
Ennen Melbourneen saapumista ja koulun alkua tulee Monashin sivuilla WES:ssä täyttää
ilmoittautumiskyselylomake (Online Enrolment Questionnaire), johon löytyy ohjeet Monashin
lähettämästä oppaasta jokaiselle vaihto-oppilaalle. Kyselylomakkeen täyttämisen tuloksena
jokainen oppilas saa oman ”suoritusnumeron” (”Enrolment Questionnaire” transaction number),
joka alkaa Q-kirjaimella. Tämä numero tulee ottaa mukaan orientaatioviikolle. Mikäli Melbourneen
saapuu juuri ennen koulujen alkua, on mahdollista saada Monashin järjestämä ilmainen kyyti
lentokentältä määränpäähän, jonka olet aiemmin koululle ilmoittanut. Tarkemmin tietoa kyydistä
löytyy Monashin lähettämästä oppaasta.
Opiskelu Monashissa alkaa orientaatioviikolla uusille opiskelijoille. Orientaatioviikko alkaa
helmikuun puolessa välissä. Tänä vuonna orientaatioviikko alkoi helmikuun 16. päivä, mutta päivä
voi tietenkin vaihdella hieman vuosittain. Orientaatioviikko kestää oikeastaan kaksi viikkoa, josta
ensimmäinen viikko on ainoastaan tarkoitettu vaihto-opiskelijoille ja toinen viikko sekä vaihtoopiskelijoille että uusille opiskelijoille, jotka tulevat suorittamaan Monashiin koko tutkintoa.
Osallistuminen orientaatioviikolle on pakollista, koska silloin tapahtuu muun muassa virallinen
ilmoittautuminen kursseille. Orientaatioviikolla järjestetään myös paljon erilaista ohjelmaa sekä
päivä- että ilta-aktiviteetteja. Orientaatioviikko on hyödyllinen ja mahdollistaa tutustumisen moniin
uusiin ihaniin ihmisiin ympäri maailmaa. Toisella orientaatioviikolla ei ole enää mitään pakollista
vaihto-opiskelijoille, mutta silloin järjestetään esimerkiksi kirjastokäyntejä ja muuta vastaavaa
tutustumista kouluun ja sen aktiviteetteihin, kuten erilaisiin klubeihin, joita Monashilla on tarjota
sen opiskelijoille. Monashista löytyy klubeja oikeastaan joka lähtöön, joten jos kyseinen toiminta
kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa eri klubivaihtoehtoihin. Jokaisesta klubista
johon liittyy, peritään kuitenkin pieni maksu, joten turhaan mihinkään klubiin ei kannata liittyä.

Luennot alkavat maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Ensimmäisillä tunneilla on hyvä olla läsnä,
koska silloin käydään läpi koko kurssin sisältö ja se mitä kurssilla on tarkoitus tehdä ja opiskella.
Jos jokin kurssi ei miellytä, niin on se vielä mahdollista vaihtaa toiseen kurssiin ensimmäisen
kahden viikon aikana. Tämän jälkeen kursseja ei voi enää muuttaa.

4

4. Opiskelu ja kurssit
Australiassa yksi lukuvuosi muodostuu kahdesta lukukaudesta. Lukukausi kestää 17 viikkoa, joista
neljällä viimeisellä viikolla on ainoastaan tenttejä eikä lainkaan luentoja. Ensimmäisen lukukauden
keskellä on viikon mittainen mid-semester break, joka sijoittuu huhtikuun alkuun. Sen sijaan
ensimmäisen ja toisen lukukauden välissä tenttiviikkojen jälkeen on aina kahden viikon loma.
Toisen lukukauden päätyttyä joulun aikaan opiskelijoilla on aina pidempi loma.
Monashilla on useampia kampuksia Melbournessa, mutta pääasiassa opiskelu tapahtuu joko
Claytonissa tai Caulfieldissä riippuen valituista kursseista. Clayton sijaitsee noin tunnin matkan
päässä keskustasta ja Caulfield puolentunnin. Caulfield on kampuksista huomattavasti pienempi.
Kursseja voi kuitenkin valita vapaasti sekä Claytonista että Caulfieldistä, vaikka kurssit
sattuisivatkin samalle päivälle, koska liikkuminen näiden kahden kampuksen välillä on hyvin
helppoa. Niiden väliä kulkee sekä juna että bussi, joka vie suoraan koulun eteen. Kampusten väliä
kulkee myös ilmainen shuttle bus, joka on tarkoitettu Monashin opiskelijoille.
Jokaisen vaihto-oppilaan tulee valita suoritettavaksi yhden lukukauden aikana aina 3-4 kurssia.
Yleensä otettavaksi suositellaan 4 kurssia. Jokainen kurssi koostuu usein yhdestä luentokerrasta ja
muutaman tunnin tutoriaalista tai toisin päin. Osallistuminen luennoille ei usein ole pakollista,
mutta sen sijaan tutoriaaleissa nimet kerätään ylös ja läsnäolo vaikuttaa arvosanaan. Tutoriaalit
vastaavat meidän harjoitusryhmiä, joissa asioita käydään läpi pienemmissä ryhmissä.

MKF2521 Brand Management
Kurssilla tutustutaan erilaisten brandien maailmaan ja kiinnitetään huomiota brandien johtamiseen.
Kurssi sisältää viikoittaisia harjoitustehtäviä, ryhmätyön sekä tentin. Kurssi koostuu kahden tunnin
luentokerrasta ja yhden tunnin tutoriaalista. Tutoriaaleissa käydään läpi viikkotehtäviä ja luennoilla
opittuja asioita.

MKF2401 Marketing issues in packaging design
Kurssilla huomio kiinnittyy brandien pakkauksiin yhtenä tuotesuunnittelun elementtinä. Kurssi
koostuu kahden tunnin tutoriaalista ja yhden tunnin luentokerrasta. Kurssilla tehdään kaksi
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harjoitustyötä sekä tentti. Toinen harjoitustöistä tehdään ryhmissä. Ensimmäinen harjoitustyö on
pieni muotoinen raportti kulutushyödykkeestä sekä markkinointi- että suunnittelukontekstissa.
Ryhmätyössä on ideana kehittää itse paketti jollekin brandille, josta tehdään lisäksi
yksityiskohtaisempi raportti.

AUS1060 Australian idol: exploring contemporary Australia
Kurssi on suunniteltu lähinnä vaihto-opiskelijoille. Kurssissa on viikossa kahden tunnin luentokerta
ja yhden tunnin tutoriaali. Kurssilla tutustutaan Australian historiaan ja käydään lisäksi läpi sen
nykykulttuuria. Kurssilla tehdään kaksi esseetä, joiden aiheet ovat lähinnä historiaan ja politiikkaan
liittyviä. Lisäksi kurssiin kuuluu esitelmä ja tentti. Kurssilla tulee myös suorittaa kulttuuripisteitä,
mikä tapahtuu joko ryhmämatkoilla tai kohteisiin itsekseen tutustumalla.

EDF3615 Experiencing the Australian landscape
Myös tämä kyseinen kurssi on suunniteltu lähinnä käytäväksi vaihto-opiskelijoille. Kurssi koostuu
yhdestä luentokerrasta ja kahden tunnin seminaarista joka viikko. Seminaarissa käydään
keskustelun muodossa läpi tunnilla käsiteltyjä aiheita. Lisäksi kurssilla tehdään kaksi erillistä
reissua Australian luonnonpuistoihin, jotka kestävät muutaman päivän. Kurssi suorittamiseksi tulee
tehdä kaksi esseetä ja osallistua mukaan retkille.

5. Asuminen
Vaihtopapereita täytettäessä pitää jo tietää, haluaako asua kampuksella vai kampuksen ulkopuolella.
Kampuksella asuminen on tietysti siinä mielessä helpompaa, että asuntoa ei tarvitse itse etsiä ja näin
se on jo valmiina Australiaan saavuttaessa. Kampuksella asuttaessa tutustuu myös helposti muihin
vaihto-oppilaisiin. Lisäksi kampuksella asuminen voi olla joskus edullisempaa kuin asunnon
vuokraaminen vapailta markkinoilta. Itse päädyimme kuitenkin poikaystäväni kanssa hankkimaan
asunnon vapailta markkinoilta, koska halusimme asua hieman lähempänä keskustaa eikä
poikaystäväni olisi edes voinut tulla kampukselle asumaan, koska ei opiskele Monashissa.
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Asunnon etsiminen vapailta markkinoilta vie kuitenkin huomattavasti aikaa, eikä asuntoa ole
kovinkaan helppo löytää, joten sen etsimiseen kannattaa kunnolla varata aikaa. Itse saavuimme
Melbourneen kaksi viikkoa ennen orientaatioviikkoa etsimään asuntoa. Asuntoa etsittäessä on hyvä
majoittua siksi aikaa esimerkiksi johonkin hostelliin. Hostelli kannatta kuitenkin varata etukäteen,
koska varsinkin esimerkiksi helmikuu on kiireistä turistiaikaa, eikä enää paikan päälle saavuttaessa
ole välttämättä vapaana majoituksia, jos ennakkovarausta ei ole. Monashin sivuilta löytyy hyviä
Internet-sivustoja asunnon etsimiseksi. Itse päädyimme vuokraamaan huoneen muuten jaetusta
omakotitalosta, joka on Australiassa varsin suosittu asumismuoto opiskelijoiden kesken. ”Share
houses”-vuokraus osoittautui oikein mukavaksi asumismuodoksi ja sitä kannattaakin ehdottomasti
harkita yhtenä vaihtoehtona, jos haluaa asunnon mieluummin vapailta markkinoilta kuin
kampukselta. Asuntoa hankittaessa kannattaa huomioon ottaa kuitenkin myös kampuksen sijainti,
jos ei halua joka päivä viettää useita tunteja bussissa tai junassa kouluun päästäkseen, koska
etäisyydet ovat Australiassa todella pitkät. Lisäksi jos tykkää viettää iltaa ulkona keskustassa
useamminkin kuin yhtenä iltana hieman myöhempään, on hyvä ottaa asunnon sijainti myös siinä
kohtaa huomioon, koska keskustasta on hyvin vaikea päästä takaisin kampukselle yöaikaan. Junat
kulkevat ainoastaan 12 asti yöllä ja sen jälkeen oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoksi jää joko ottaa
taksi tai Nightrider-bussi takaisin kampukselle. Taksi Claytoniin keskustasta maksaa noin 70
dollaria. Eli asunnon sijaintia mietittäessä huomio kannattaa ehdottomasti kiinnittää sekä keskustan
että kampuksen sijaintiin.

6. Melbourne
Melbourne sijaitsee Australian etelärannikolla Kaakkois-Australiassa, Victorian osavaltiossa.
Melbournessa asukkaita on noin 3,5 miljoona. Melbourne on oikein mukava kaupunki asua. Se on
hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen. Melbournesta varmasti jokainen löytää mieluisaa puuhaa.
Se on myös hyvin monikulttuurinen kaupunki, mutta usein sen sanotaan muistuttavan
eurooppalaista kaupunkia. Melbournea myös kutsutaan Australian muodin mekaksi, jossa vierähtää
helposti useampikin tunti liikkeitä ja kahviloita kierreltäessä sekä kulttuurista nautittaessa.
Melbournesta löytyy myös aivan keskustan läheisyydestä ranta St. Kildasta, mutta mikään
surffausranta se ei kuitenkaan ole. Jos kaipaa isommille aalloille, täytyy lähteä kaupungin
ulkopuolelle ja ottaa suunnaksi esimerkiksi Frankston. Myös ihmiset ovat hyvin mukavia,
auttavaisia sekä rentoja Australiassa. Juttuseuraa löytää varmasti aina ja jos joskus satut näyttämään
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hieman eksyneeltä karttasi kanssa, ei mene kauaakaan kuin joku on jo valmiina auttamaan sinua
ennen kuin itse ehdit apua edes pyytämään. Joten ainakin ihmisten puolesta Australiassa ja
Melbournessa tulee varmasti viihtymään.

6.1. Ilmasto
Melbournen ilmasto on hyvin erilainen riippuen siitä, saavutko Melbourneen ensimmäisellä vai
toisella lukukaudella. Mikäli saavut Melbourneen ensimmäisellä lukukaudella helmikuun aikana,
saavut keskelle Melbournen kesää, jolloin Melbournessa voi olla välillä hyvinkin kuuma. Maksimi
lämpötila vaihtelee 18 ja 42 asteen välillä kesäaikaan, mutta todennäköisesti useimmiten lämpötila
liikkuu 22 ja 33 asteen välillä. Minimi lämpötila vaihtelee sen sijaan 15 ja 25 asteen välillä.
Todennäköisesti odotettavissa on kuitenkin hyvin paljon aurinkoisia päiviä ja todella vähän sadetta.
Sen sijaan jos saavut Melbourneen toisella lukukaudella heinäkuun aikana, on Melbournessa silloin
keskitalvi. Tällöin maksimi lämpötila liikkuu 12 ja 18 asteen välillä ja mini lämpötila 4-10 asteen
välillä. Talvella Melbournessa vesisadetta on usein odotettavissa joka toinen tai kolmas päivä.
Ilmasto Melbournessa on melko leuto, mutta sää voi muuttua hyvinkin paljon pelkästään päivän
aikana. Sanotaankin että Melbournessa voi kokea neljä vuodenaikaa yhdessä päivässä. Tosin
Melbournessa sataa vettä kuitenkin usein paljon luultua vähemmän. Lunta Melbournessa ei sada
koskaan. Melbourneen matkustaessa on kuitenkin hyvä varata mukaan sekä kevyttä että lämmintä
vaatetta, koska kaikkia vaatteita tulee varmasti kaipaamaan. Talvella asunnot ovat myös hyvin
kylmiä Australiassa, minkä takia kannattaakin harkita vakavasti mummin kutomien villasukkien
mukaan ottamista.

6.2. Julkinen liikenne
Matkustaminen julkisella liikenteellä Australiassa on melko vaivatonta ja helppoa, mutta
huomattavasti kalliimpaa kuin mihin me ollaan Suomessa totuttu. Tosin keskustan ulkopuolella
bussit saattavat välillä liikkua suhteellisen harvoin esimerkiksi ainoastaan kerran tunnissa, joten
aikataulut kannattaa tarkistaa aina huolella etukäteen. Usein kulkuvälineet tulevat kuitenkin ajallaan
ja siksi aikataulujen paikkansa pitävyyteen voikin helposti luottaa. Reitit ja aikataulut löytyvät
osoitteesta: http://www.metlinkmelbourne.com.au/. Yksi ja sama lippu käy myös sekä busseihin,
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raitiovaunuihin että juniin. Erilaisia lippuvaihtoehtoja on useita: päivälippuja, viikkolippuja, kahden
tunnin lippuja, kuukausilippuja että myös vuoden kestäviä lippuja. Lippua ostettaessa tulee
kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, millä alueella liikkuu, koska Melbourne on jaettu 1 ja 2
zoneen, joihin vaaditaan eri lippu. Lipun voi ostaa joko niin, että se käy sekä zone 1 että zone 2 –
alueella tai vain toisella niistä. Kuukausilippu zone 1 -alueella maksaa noin 109 dollaria ja
yhdistelmälippu, joka kelpaa molemmille vyöhykkeille noin reilut puolet enemmän. Vinkkinä se,
että mikäli sattuu olemaan liikenteessä sunnuntai aikaan, niin silloin saa koko päivälipun noin 3-4
dollarilla, joka kelpaa molemmille vyöhykkeille. Bussilippuja saa kätevästi ostettua juna-asemilta,
busseista sekä esimerkiksi erilaisista kioskeista/kaupoista, tosin kaikkia lippuja ei saa välttämättä
kaikkialta ostettua, mikä on hyvä ottaa huomioon.
Asunnon

hankkimisen

yhteydessä

kannattaa

myös

siis

kiinnittää

huomiota

hieman

julkisenliikenteen vyöhykkeisiin, jos haluaa säästää rahaa bussilipussa, koska esimerkiksi Clayton
on jo 2 – vyöhykkeellä. Mutta vinkkinä kuitenkin se, että keskustan suunnalta junalla
matkustettaessa Claytoniin pärjää 1 – vyöhykkeen lipulla, kun hyppää junasta pois Huntingdale
nimisen aseman kohdalla ja ottaa siitä bussin Claytonille. Bussimatka Huntingdalesta Claytoniin
kestää vaivaiset 5 minuuttia ja busseja menee asemalta melko usein.
Australiassa vaihto-opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan lipun puoleen hintaan, mikä tietysti tulee
paljon edullisemmaksi, mutta valitettavasti ”study abroad” opiskelijat eivät ole alennukseen
oikeutettuja. Alennusta kannattaa kuitenkin kysyä Monash opiskelijapalvelusta ja hyvällä tuurilla
sen voikin onnistua saamaan.

6.3. Nähtävyydet
Melbournea ei turhaan kutsuta Australian tyylikkäimmäksi kaupungiksi. Melbournessa on mitä
parhaimmat shoppailumahdollisuudet ja keskusta on pullollaan toinen toistaan ihanimpia ja
houkuttelevimpia kahviloita ja ravintoloita. Melbournessa on myös mahtavat mahdollisuudet
ihastella sen kulttuuria – taidetta ja musiikkia löytyy varmasti joka makuun. Keskustassa on myös
usein aina jotain meneillään, joten tekemistä riittää. Lisäksi Melbourne on täynnä ihania puistoja ja
se on australialaisen jalkapallon pääkaupunki.
Suurimpia nähtävyyksiä Melbournessa ovat Melbourne Zoo, Queen Victoria Market, Eureka- ja
Rialto – näköalatornit, joista voi nähdä koko Melbournen, sekä Royal Botanical Gardens.
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Melbournen keskustan läheisyydessä sijaitsee myös nuorten suosima ranta-alue St. Kilda, joka tulee
varmasti tutuksi jokaiselle Melbournessa asuvalle. St. Kildassa on myös useita baareja ja sitä
pidetäänkin keskustan lisäksi yhtenä parhaimpana menomestana.

6.4. Shoppailu
Melbournesta löytyy kahviloita ja ravintoloita joka makuun. Melbourne on pullollaan erilaisia
ruokia maailman jokaisesta kolkasta. Keskustan alueelta löytyy muun muassa italialainen ja
kreikkalainen alue, jossa on useita italialaisia ja kreikkalaisia ravintoloita. Keskustasta löytyy myös
Chinatown, mutta kannatta kysellä paikallisilta opiskelijoilta mitkä ovat hyviä ruokapaikkoja, koska
myös huonompia löytyy. Suurimpia supermarketteja Melbournessa ovat Coles, Woolworths ja Aldi,
joka vastaa Suomen Lidliä.
Shoppailemaan kannattaa ehdottomasti lähteä Chapel Streetille, joka sijaitsee lähellä St. Kildaa.
Chapel Street on täynnä nuorten paikallisten vaatesuunnittelijoiden liikkeitä sekä toinen toistaan
ihanimpia vintage -liikkeitä. Hinnat ovat melko korkealla, mutta ihania löytöjä voi tehdä
esimerkiksi alennusmyyntien aikaan. Lisäksi shoppaamaan kannattaa lähteä Richmondiin, jossa on
halpoja factory outletteja, sekä Chadstone kauppakeskukseen, joka sijaitsee Caulfieldin ja Claytonin
välissä. Myös Melbournen keskustassa on paljon liikkeitä, mutta useammat liikkeet ovat todella
kalliita ja lähinnä luksusliikkeitä, kuten Pradaa ja Louis Vuittonia. Queen Victoria Market on myös
ehdottomasti käymisen arvoinen paikka, josta voi ostaa melko edullisesti muun muassa erilaisia
juustoja, hedelmiä ja vihanneksia. Marketilta löytyy myös erilaisia matkamuistoja.

7. Vapaa-aika
Melbournessa aina tapahtuu ja sieltä onkin helppo löytää mieluisaa tekemistä, joka makuun. Joten
mikäli vapaa-aikaa jää vielä kaikkien kouluhommien jälkeen, niin tässä muutamia vinkkejä! ;)
Opiskelujen alussa kannattaa käydä Facebookissa liittymässä Monash Exchange student clubiin
(MEC), joka on tarkoitettu vaihto-opiskelijoille. MEC järjestää vuoden mittaan erilaisia bileitä ja
retkiä Melbournen lähistölle, kuten esimerkiksi Great Ocean Roadille, viinitiloille ja muihin
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erilaisiin mahtaviin paikkoihin. MEC tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua muihin vaihtooppilaisiin sekä Victorian alueeseen.
Lisäksi Monash myös tarjoaa sen opiskelijoille monia erilaisia kerhoja, joihin liittymistä kannattaa
ehdottomasti harkita. Mutta mihinkään kerhoon ei kuitenkaan turhaan kannata liittyä, koska
jokaiseen kerhoon liittymiseen vaaditaan pieni pääsymaksu. Kampusalueelta löytyy kuntosaleja,
joissa myös järjestetään erilaisia tunteja, mutta kuntosalit ovat kuitenkin samaa hintaluokkaa kuin
keskustan salit, eivätkä välttämättä ole myöskään yhtä hyvässä kunnossa.
Jokaisen Melbourneen matkustavan on ehdottomasti käytävä tutustumassa australialaiseen
jalkapallopeliin. Se on todella mahtava kokemus ja osa australialaista kulttuuria! Melbournessa
jalkapallo onkin todella suuri juttu ja sen varmasti myös jokainen täällä asuva huomaa.

8. Matkustelu
Australia on kuin luotu matkustamiselle, jos sen valtavia mittasuhteita ei vaan oteta huomioon. Ja
mikäli aikaa jääkin esimerkiksi vaihtovuoden jälkeen tai mid-semester breakilla, kannattaa
ehdottomasti lähteä kiertelemään Australiaan.
Matkan tekemiseen on useita eri vaihtoehtoja. Monet suosivat lentoja pitkien etäisyyksien vuoksi,
mutta itse vuokrasimme auton ja kiertelimme sillä Australian itärannikkoa, koska meistä siinä näkee
kuitenkin enemmän. Riippuu tietysti omista intresseistä ja käytettävissä olevasta ajasta, mikä on
paras matkustamismuoto. Itse vietimme Australiassa kuukauden kierrellessä ennen koulujen alkua
ja Melbourneen asettumista. Lensimme Hong Kongista Sydneyhyn ja sieltä lähdimme autolla kohti
Melbournea. Mid- semester breakilla taas otimme kohteeksi Great Ocean Roadin, joka on myös
ehdottomasti käymisen arvoinen paikka! Suosittu matkustamiskohde on myös ehdottomasti
Queensland ja sen mahtava suuri valliriutta sekä esimerkiksi Fraser Island, mutta tässä kohtaa
kannatta huomioida se, että sinne kannattaa ehdottomasti matkustaa Australian talvella eli silloin
kuin meillä on Suomessa kesä. Koska muuhun aikaan vuodesta siellä on usein paljon sateita, eikä
esimerkiksi rannoille pääse lainkaan. Talvi aikaan siellä on paljon kuivempi, vaikka lämpötila
pysytteleekin melko samoissa lukemissa ympäri vuoden.
Australiaa kierrellessä matkalle mukaan kannattaa ehdottomasti hankkia Lonely Planet, josta löytyy
hyviä

vinkkejä

paikoista,

jotka ovat

ehdottomasti käymisenarvoisia.
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Myös

paikalliset

informaatiopisteet osoittautuivat oikein hyödyllisiksi tiedonhankintapaikoiksi. Niistä saa hyviä
karttoja mukaan ja erinomaisia vinkkejä niistä paikoista, jonne kannatta mennä ja joita ei
välttämättä muuten edes osaisi hakea.
Itse pidimme todella paljon myös Sydneystä, esimerkiksi Manlysta, jonne kannatta lähteä ja tehdä
scenic walk, jos vaan aikaa riittää. Sydneyn lähistöllä myös käymisen arvoinen paikka on
ehdottomasti Blue Mountainsit ja jos tykkää patikoinnista, niin kannattaa ainakin tehdä Three
Sisters walk sekä käydä katsomassa Wentworth Waterfallsit. Sydneystä Melbourneen päin
matkatessa käymisen arvoisia paikkoja ovat ainakin ehdottomasti Kangoroo Valley, Tilba Central,
Mallacoota ja Wilsons Promontory. Mikäli innostuu lähtemään esimerkiksi Wilsons Promontoryyn
ja menemään siellä ulkoilmaelokuvateatteriin, niin onnistuu todennäköisesti saamaan seurakseen
pienen suloisen wombatin, joka mielellään tulisi vaikka syliin asti istumaan ja söisi sinun kaikki
namuset! ;) Mutta paikat ovat kaikki toinen toistaan ihanampia, eikä voi sanoa, että yksi olisi
ehdottomasti muita parempi, joten vaikka sitten menisi melkein minne vaan, niin näkemistä riittää
aina! Myös Mornington Peninsula on todella kaunis alue, jonne kannattaa vaikka viikonloppuna
lähteä tutustumaan.

9. Yhteenveto
Vaikka matkajärjestelyihin onnistuukin helposti upottamaan paljon aikaa, vaivaa ja rahaa, niin on
koko vaihtovuosi ja Australia ehdottomasti sen kaiken vaivan näkemisen arvoinen ja maksaa itsensä
moninkertaisesti takaisin! Vaihtovuosi on mahtava ja ainutlaatuinen kokemus, jota ei kannata
mistään syystä jättää väliin, jos vaan suinkin on mahdollista lähteä vaihtoon. Itse en vaihtaisi
päivääkään pois! Saat paljon ihania uusia kokemuksia ja ystäviä ympäri maailmaa. Aika vaihdossa
menee kuitenkin todella nopeasti, eikä kaikkea mitä ehkä haluaisi kerkeä välttämättä tekemään,
mutta kaikki mitä näkee ja kokee, on jo varmasti niin erilaista, että riittää muisteltavaa moneksi
vuodeksi eteenpäin.
Lopuksi haluan kiittää matkasta ja siitä suuresta unelmasta elämästä Australiassa kaikkia niitä, jotka
tekivät matkastani totta. Ja jos sinulle tulee mieleen jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin älä
epäile ottaa yhteyttä (nanna.lindholm@lut.fi)! ;)
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