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1. Saapuminen
Itse lensin Helsingistä Zürichiin ja jatkoin junalla Sargansin juna-asemalle. Sargansista
pääsee bussilla yliopiston viereiselle Ebenholz/Uni-pysäkille, josta matkaa asuntolalle on
400 metriä. Asuntolaan saapuessa sain huoneeni avaimet, petivaatteet ja welcome kitin
(sisältäen astioita ja muita keittiövälineitä). Welcome kitin voi ostaa joko uutena tai
käytettynä, hintaa paketille tulee joko 35 CHF tai 50 CHF.

2. Orientaatioviikko
Kevätlukukausi alkaa yliopistolla helmikuun alussa ja viimeiset tentit pidetään heinäkuun
ensimmäisellä viikolla. Viikko ennen varsinaisten luentojen alkua on varattu vaihtoopiskelijoiden orientaatioviikolle, jonka aikana hoidetaan yleiset opiskeluun ja asumiseen
liittyvät asiat. Orientaatioviikolle on sisällytetty myös saksan intensiivikurssi ja pieni
ryhmätyö. Orientaatioviikolle osallistumisesta palkitaan 2 opintopisteellä. Orientaatioviikolle
kannattaa ehdottomasti osallistua, sillä iltaisin järjestettiin paljon ohjelmaa, jonka väliin
jättäminen olisi varmasti harmittanut. Kävimme esimerkiksi kelkkailemassa Sückassa ja
järjestimme kansainvälisen illallisen, johon kaikki valmistivat oman maansa ruokia ja
leivonnaisia.

Yleisiä asumiseen ja opiskeluun liittyviä asioita varten kannattaa varata jonkin verran
käteistä, sillä esimerkiksi bussikortti hankitaan orientaatioviikolla. Bussikortin hinta oli 160
CHF, josta yhden lukukauden vaihdossa olevat opiskelijat saivat 80 CHF palautuksen
kaupungintalolta. Bussikortti kattoi koko Liechtensteinin alueen bussiliikenteen, lisäksi sillä
pääsi kulkemaan Sveitsin puolelle läheisiin kyliin ja rautatieasemille. Bussikortilla pääsi
myös Itävallan puolelle Feldkirchiin, jossa pääsi tekemään esimerkiksi Sveitsiä ja
Liechtensteinia edullisempia ruokaostoksia.

Myös asumislupaa varten kannattaa varata käteistä, vaikka sen noutamisella ei ole mikään
kiire. Itse muistin käydä hakemassa kortin vasta huhtikuussa. Residence permit maksoi
140 CHF, ja sen sai lunastettua koululta. Vaihdon lopussa sama kortti palautetaan
kaupungintalolle.

3. Koulunkäynti ja kurssit
Koska

opiskelin

kandidaattitason

kursseilla,

koulupäiväni

sijoittuivat

alkuviikolle.

Aineopintojen luentoja oli maanantaista keskiviikkoon, kielikurssien luennot pidettiin
torstaisin. Valitsin kolme englanninkielistä aineopintokurssia ja sekä englannin ja saksan
kielikurssit.

3.1. Innovation and Technology Management
Kurssilla käytiin case-yritysten avulla läpi teknologiastrategian kehittämiseen liittyviä
asioita. Kurssilla pidettiin melko paljon esityksiä, ja viimeisillä viikoilla keskityttiin
tuotekehitykseen ja oman tuotteen prototyypin rakentamiseen ja esittelyyn. Tämä kurssi oli
mielestäni kaikista mielenkiintoisin, sillä kurssilla läpi käytyjen asioiden yhteys käytäntöön
tehtiin selväksi.

3.2. Corporate Entrepreneurship & Family Business
Kurssin sisältö oli melko kevyttä ja kurssi itsessään meni läpi sen suurempia
stressaamatta. Kurssin pääpaino oli luennoitsijan ja oppilaiden välisessä keskustelussa,
joka vähän turhankin usein ajautui sivuraiteille. Kurssilla tehtiin pari case-harjoitustyötä ja
pidettiin muutama esitys. Esityksissä pääpaino oli innovatiivisuudessa, mikä toi hauskaa
vaihtelua tavallisille power point esityksille. Jotkut oppilaat jopa leipoivat esityksiään
varten.

3.3. Private banking, Trust and Fiduciary Services
Omasta mielestäni koko lukukauden hankalin ja aikaavievin kurssi. Kurssimoduuli koostui
kolmesta eri kurssista, joista kaikista oli omat luennot sekä tentti tai harjoitustyö. Kurssi oli
hyvin teoriapainoitteinen, ja luennoitsijat olivat hyvin motivoituneita. Moduulin yhdellä
kurssilla tehtiin ryhmätyönä harjoitustyö ja siihen pohjautuva esitys sekä yksilötyönä
kirjallinen palaute muiden ryhmien harjoitustöistä. Kurssi oli melko mielenkiintoinen ja
sisälsi paljon sellaisia aihepiirejä, joita ei Suomen yliopistoissa käydä läpi.

3.4. English 1
Englannin kurssilla keskityttiin tiivistelmien kirjoittamiseen. Jokaviikkoisten tiivistelmien

lisäksi kurssin lopuksi pidettiin arvosteltavat ryhmäkeskustelut.
3.5. German, Aufbausstufe 2
Kurssilla keskusteltiin paljon ryhmissä, luettiin yhdessä artikkeleita ja tehtiin itsenäisesti
tehtäviä.

3.6. Tentit
Tentit järjestettiin kanditason kursseille vasta heinäkuun ensimmäisellä viikolla, kun
luennot loppuivat jo toukokuun lopulla. Tentit eivät olleet kovin haastavia. Suurin tentteihin
liittyvä haaste oli rajallinen aika: 6 opintopisteen kurssin tentti saattoi kestää vain 40
minuutista 90 minuuttiin.

4. Asuminen
Suurin osa vaihto-opiskelijoista majoittui opiskelija-asuntolassa, josta koululle oli matkaa
noin 400 metriä. Muutamat vaihtarit olivat myös vuokranneet asuntoja lähialueilta.
Asuntolassa on valittavissa joko yhden hengen huoneita tai kahden hengen huoneita.
Varaus tehdään itse yliopiston järjestelmän kautta vaihtotoimistolta saatujen tunnuksien
avulla, joten kannattaa olla ajoissa. Omalla kohdallani tunnukset eivät toimineet, joten sain
huoneen aika lailla viime tipassa, kun otin yhteyttä kansainväliseen toimistoon. Asuin
vaihtoaikani yhden hengen huoneessa, jonka vuokra oli 560 CHF/kk. Kahden hengen
huoneelle vuokraa jää maksettavaksi noin puolet yhden hengen huoneen vuokrasta.
Vuokra oli mahdollista maksaa normaalisti joka kuukausi tai koko vaihdon ajalta etukäteen
joko euroina tai frangeina.

Asuntola oli yleisilmeeltään melko siisti ja uusi. Samassa kerroksessa asui yhteensä 12
ihmistä, joiden kesken jaettiin 2 jääkaappia ja pakastinta, pesukone sekä 3 vessaa ja
suihkua. Koska yleiset tilat olivat kaikkien käytössä, tutustui ihmisiin helposti keittiössä
sekä pihalla olevalla grillialueella. Asuntola on sosiaalisena pysymisen kannalta hyvä
vaihtoehto.

Vaihtoon lähtiessä kannattaa ehdottomasti varata huone mieluummiin asuntolasta kuin
jostakin muualta, sillä asuntolassa järjestettään paljon illanistujaisia, grillijuhlia ja muita

tapahtumia. Vaihdon aikana erityisesti oman kerroksen väestä muodostui tiivis porukka,
jonka kanssa tuli vietettyä paljon aikaa.

5. Vapaa-aika
Asuntolaelämän ja opiskelun lisäksi Liechtenstein tarjoaa erityisesti luonnosta pitäville
mahtavia ulkoilumahdollisuuksia. Isommalla porukalla voi lähteä esimerkiksi patikoimaan
tai laskettelemaan.

Läheinen laskettelukeskus Malbun kannattaa käydä ehdottomasti käydä kokeilemassa.
Laskettelun lisäksi Malbunissa voi viettää aikaa vuoren huipulla olevan kahvilan
aurinkotuoleilla. Malbuniin ajaa noin 40 minuuttia bussilla keskustasta. Koko päivän
rinnelippu maksaa 35 CHF ja välinevuokraus 50 CHF. Erityisesti välinevuokrauksen hinta
on aika suolainen, joten asuntolassa asuvien kavereiden lasketteluvälineitä kannattaa
hyödyntää.

Myös yliopisto tarjosi opiskelijahintaisia liikuntamahdollisuuksia, kuten uintia ja tennistä.
Läheisen ala-asteen liikuntahallissa sai käydä pelaamassa lentopalloa ja jalkapalloa.
Muutamat vakituiset oppilaat vetivät ilmaisia ryhmäliikuntatunteja halukkaille.

Liechtenstein ei oikeastaan ole mikään bilettäjän paratiisi, sillä lähimmät harkitsemisen
arvoiset baarit sijaitsevat Itävallan puolella Feldkirchissä ja Sveitsin puolella Buchsissa.
Bussit kuitenkin liikkuvat myös öiseen aikaan, joten baariin lähtö ei ole mikään
mahdottomuus.

Yliopisto järjesti vaihtareille myös paljon vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten retkiä erilaisiin
kulttuurikohteisiin Itävaltaan ja Sveitsiin. Liechtensteinista oli myös todella helppo lähteä
kiertelemään ympäröiviä maita. Vaihdon aikana teimme vaihtariporukalla reissuja muun
muassa Italiassa, Sveitsissä, Saksassa ja Itävallassa.

Vaihtoaikani Liechtensteinissa on ollut ehdottomasti opiskeluaikani paras kokemus.
Mahtavat ihmiset, hienot maisemat ja uudet kokemukset tekivät viiden kuukauden
reissustani ikimuistoisen.

