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1 Johdanto
Vaihtoon lähtö oli minulle itsestään selvää jo ennen kuin ehdin aloittaa opintoni
Lappeenrannassa. Olin jo hyvin lähellä hakea vaihtoon jo vuoden 2008 haussa, mutta päätin
kuitenkin siirtää ajatusta vuodella. Olin pyöritellyt päässäni jo kauan sellaisia matkakohteita
kuin USA ja Australia, kuten moni muukin. Oli ajatuksissa pyörinyt jopa Ruotsikin, sekä
luonnollisesti Saksa – olinhan lukenut saksaa jo ala-asteelta lähtien. Wien ja Itävalta alkoi
kiinnostamaan hakuajan sulkeutumisen lähestyessä, sillä saksanmaalta ei löytynyt mieleistä
kohdetta. Pienen pohdinnan jälkeen Wien alkoi kuulostamaan hyvinkin mielenkiintoiselta
kohteelta: miljoonakaupunki Euroopan keskellä Alppien kupeessa, ja puhuttiinpa siellä
Saksaakin, joten nytpä olisi oiva tilaisuus harjaannuttaa kielitaitoani. Noh ajatus oli hyvä,
mutta toteutus jäi hieman uupumaan :). Lopulta arpaonneni osui Wieniin ja matka Itävaltaan
oli siis edessä!

2 Ennen lähtöä
Hakuprosessi muodostui kurssien valinnasta yliopiston sivuilta ja niiden täytöstä Learning
Agreementiin. Vaadittiinpa papereiden seassa myös todistus suoritetuista kursseista (transcript
of records), minkä saakin kahden euron hintaan opintotoimistosta.
2.1 Kurssien valinta
Jo pian opiskelupaikan varmistumisesta tulisi opiskelijoiden valita kurssinsa. Normaalisti
kurssien valinnassa käytetään ilmeisesti jonkinlaista tietokonejärjestelmää, mutta syksyllä
2009 tästä tehtiin poikkeus. Kesän aikana sain sähköpostiini excel-tiedoston, joka sisälsi
kaikki syyslukukaudella järjestettävät kurssit, ja näistä kursseista tuli sitten valita kurssinsa ja
lisätä ne ohessa lähetettyyn tiedostoon, joka sitten lähetettiin takaisin sähköpostin välityksellä.
Kursseja on mahdollisuus valita ja vaihtaa vielä Wieniin saavuttua ja koulun alettuakin
ottamalla yhteyttä kurssien vetäjiin.
2.2 Asunnon hakeminen/Asuminen
Heti opiskelupaikan varmistumisen jälkeen on syytä lähettää hakupaperit Itävallan LOAS:n
vastineelle eli ÖAD:lle. Ilmeisesti asuntoja jaetaan siinä järjestyksessä, missä hakemuksia
tulee ÖAD:lle, joten kannattaa olla nopea. ÖAD:n tarjoamat opiskelija-asuntolat ovat

pääsääntöisesti ihan mukavia, mutta huonoja mestojakin joukkoon mahtuu. Itse asustelin
Simmeringin 2005 valmistuneessa asuntolassa. Kämppäni jaoin kahden espanjalaisen ja yhden
moldovalaisen hepun kanssa. Opiskelija-asunnot ovatkin pääasiassa 3-4 hengen soluja.
Omasta kämpästä sen verran, että viihdyin ihan hyvin Simmeringissä. Vaikka asunto oli varsin
uusi ja yksi uusimpia kohteita käytön jälkiä löytyi huomattavasti enemmän kuin
Lappeenrannan vastaavissa, mutta nämähän on vain pikkuvikoja. Huoneeni oli itsessään tosi
mukava. Ylimmässä kerroksessa, laminaattilattia, parveke ja parvekkeelle oma ovi. Kalusteet
oli ilmeisesti hyvin pitkälti kaikissa ÖAD:n asunnoissa hankittu IKEA:sta :). Simmeringin
asuntola sijaitsee U3 metrolinjan päätepysäkin melkein välittämättömässä läheisyydessä, joten
matkaa keskustaan ja varsinkin BWZ:lle kertyi melkoisesti. Vuokraa asunnostani maksoin
370€/kk, joten halpaa asuminen ei ollut. Tuo 370€ oli ilmeisesti aika standardivuokra, koska
moni muukin maksoi saman summan asumisestaan.
Simmeringin lisäksi ÖAD:n asuntoloista voisin suositella Tigergassea, Molkereistrassea,
Sechshauserstrassea ja Gasometeriä. Kaikki vaihtarikaverini asuivat jossain näistä
asuntoloista, joten muista asuntoloista en osaakaan sanoa mitään, koska niissä ei tullut
koskaan vierailtua. Kaikki näistä ovat varsin mukavia ja siistejä. Mainittakoon vielä että
Sechashauserstrasse ja …. Ovat valmistuneet vuonna 2009, Simmering ja Molkereistrasse
2005 ja Tigergasse 1998. Tigergassen asuntola on ÖAD:n asunnoista ehdottomasti paras
sijainniltaan. Kävelymatka Rathausille ja yliopiston päärakennukselle noin 10 minuuttia.
Suosittelenkin, jos meinaat asuntolassa asua, hae Tigergasseen. Asunnot ovat viihtyisiä ja
sijainti on ensimmäisessa Bezirkissä, eli siis aivan keskustassa. Muut asuntolat ovatkin sitten
kauempana keskustasta… Tosin Wienissä tuntui aina, että joka paikkaan tarvitsee varata
metrolla matkustamiseen vähintään 20 min.
Hyvä vaihtoehto ainakin kielitaidon kannalta on hankkia yksityinen asunto, jonkin paikallisen
opiskelijan kanssa. Tämä vaihtoehto vaatii sitten jo omaa aikaa ja panostusta jonkin verran.
Wienin vuokratasosta ja asuntotilanteesta en valitettavasti osaa juuri sanoa mitään muuta kuin,
että vuokrataso taitaa olla korkea.

2.3. Buddy
Hakuprosessin jälkeen saat sähköpostia ESN:ltä koskien tarvetta buddylle. Buddy on siis
paikallinen tuutori. Tämä buddytoiminnan taso on aika riippuvaista buddysta itsestään. Oma
buddyni halusi tulla jopa minua vastaan lentokentälle ja parina ekana päivänä opasti
käytännön asioissa jne. Moni ilmeisesti ei edes nähneet kertaakaan omaa buddyaan.
Suosittelen kuitenkin hankkimaan buddyn, koska häneltä voi sitten ainakin ennen Wieniin
saapumista kysellä käytännön asioista tarpeen mukaan.

3 Wieniin saapuminen
Wienin kansainvälinen lentokenttä (Schwechat) sijaitsee noin 25min. S-Bahn matkan päässä
Wienin keskustasta. Lentokentältä keskustaan ja takaisin pääsee kätevästi juurikin S-Bahnilla
(S7) hintaan 3,60€ tai vaihtoehtoisesti City Airport Trainilla (CAT), joka suhailee lentokenttäkeskusta välin jo 15 minuutissa. Hintaa matkalle kertyy tällöin 9€. Lentokenttä voi alkuun
vaikuttaa hieman sekavalle ja junien lähtöpaikoille joutuukin mahdollisesti tovin
seikkailemaan. Lippu S-Bahniin on ostettava etukäteen lipunmyyntilaitteesta, joka löytyykin
laiturin läheisyydestä. S-Bahn lippu lentokentältä keskustaan sisältääkin matkan kentältä
Wienin rajalle (1,80€) ja matkan Wienin sisällä (1,80) joten tällä lipulla voi siis matkustaa
vielä esim. metrolla (U-Bahn) kämpälle/hostelliin jne. Kaikista helpoin vaihtoehtohan on
tietysti pyytää buddy vastaan lentokentälle, jos sellaisen on hankkinut.

4 Ensimmäisinä päivinä hoidettavat asiat
4.1. Meldezettel eli ilmoittautuminen maistraattiin
Kolmen päivän kuluessa maahan saapumisesta tulee opiskelijan ilmoittautua paikalliseen
maistraattiin. Tämä paperi toimitetaan muistaakseni muiden papereiden mukana Suomeen.
Tarvittaessa saat listan myös Erasmus-toimistosta. Maistraatissa tarvitset mukaasi passin.
Maistraatista saat mukaasi ”Meldebestätigung” nimisen lappusen, jota tarvittiin yllättävän
monessa paikassa, muun muassa kuntosalille sopparia tehdessä! Tähän väliin on hyvä todeta,

että kannattaa eri virastoissa ja toimistoissa pyöriessä pitää mukana kaikkia lappusia, koskaan
ei tiedä mitä sattuu tarvitsemaan 
4.2. Erasmus toimisto
Erasmus toimisto löytyy yliopiston päärakennuksen pääsisäänkäynnin läheisyydestä. Pääovista
sisään ja aulasta käännös oikeaan ja oletkin löytänyt jo toimiston ovelle käytännössä.
Toimistossa täytyy käydä saapumisen jälkeen täyttämässä lappusia ja hakemassa todistus siitä,
että olet opiskelija. Tällä lappusella voit sitten tarvittaessa todistaa olevasi opiskelija ennen
kuin saat virallisen opiskelijakortin. Opiskelijakortti muuten maksaa jokusen euron. Viime
syksynä se oli 16,86€/lukukausi. Toimistosta voi myös kysellä apua kaikenlaisiin käytännön
ongelmiin. Syksyllä 2009 toimistossa oli duunissa ainakin yksi suomalainen tyttö. Nimeä en
muista 
4.3. Puhelinliittymä
Itävaltalaisen puhelinliittymän hankkiminen on käytännössä katsoen pakollista. Elisa ainakin
veloitti soitetuista ulkomaanpuheluista noin 53snt/min. ja vastaanotetuista 25snt/min.
Tekstiviestit olivat suurin piirtein 14snt/kpl. Tällaisilla hinnoilla puhelinliittymän hankkiminen
oli siis käytännössä katsoen välttämätöntä. ESN:n järjestämässä ”First Contact” tapahtumassa
eli ensi tapahtumssa, jokaiselle jaettiin prepaid liittymät, itse en tätä kuitenkaan käyttänyt
jostain syystä vaan marssin paikalliseen Tele Ringiin ja hankin Mücke nimisen prepaidin.
Puhelujen hinnat ko. liittymällä huitelivat noin seitsemässä sentissä per minuutti. Liittymien
hinnoissa on eroja, mutta olen itse siinä käsityksessä, että erot eivät olleet juurikaan
merkittäviä. Tele Ring ainakin skulasi moitteetta, toisin kuin kaverin BoB -merkkinen
liittymä, jossa oli vaikka

minkälaista häikkää toisinaan, tosin oli se ilmeisesti kaikista

edullisin prepaid.
4.4. Pankkitili/Quick Card
Monet opiskelijat avasivat pankkitilin johonkin paikallisista pankeista. Itse en tätä kuitenkaan
nähnyt tarpeelliseksi, sillä Visa Electronilla pystyi maksamaan suurimmassa osassa kaupoista,
ja käteisnostoistakin veloitettiin vain 1€/nosto, joten kerralla kun nosti reippaasti rahaa niin
tästä ei tullut edes loppupeleissä hirveästi kuluja.
Jos kuitenkin päätät avata pankkitilin, voit yhdistää pankkikorttiisi Quick toiminnon, jota
käytetään ÖAD:n asuntoloissa maksamaan pesukoneiden käytöstä. Itse kun en avannut

pankkitiliä, jouduin hankkimaan ÖAD:n toimistolta erillisen Quick-kortin seitsemän euron
hintaan, jolle sitten piti erikseen käydä jossakin pankissa lataamassa rahaa, pyykinpesun
mahdollistamiseksi. Mainittakoon vielä, että pyykinpesu ÖAD:n asuntoloissa maksoi
1,6€/koneellinen. Kuivausrummun käyttö oli puolestaan ilmaista.
4.5 Maahanmuuttovirasto
Kolmen
kuukauden
kuluessa

maahan

saapumisesta

on

ilmoittauduttava

maahanmuuttovirastoon (Municipal Department 35/Magistratsabteilung 35 – Immigration).
Toimistossa tarvitsee taas kaikenlaisia papereita ja kopioita niistä. Listan tarpeellisista
papereista saat Suomeen tulevien paperien seassa. Toimistossa käynnin jälkeen saat parin
viikon sisällä postilaatikkoosi laskun (n. 30€), joka pitää käydä maksamassa samassa
toimistossa! Jostain syystä minulle asti tuo lasku ei koskaan saapunut, joten se sitten jäi
kokonaan maksamatta, ja samalla varmaan jäi ilmoittautuminen toteutumatta. Moni itse
asiassa jätti koko ilmoittautumisen väliin, koska huhu kertoi, että sillä ei juuri mitään tee ellei
joudu esim. poliisin kanssa jostain syystä tekemisiin :P Eiköhän se silti ole parasta käydä
kiltisti toimistolla ja maksaa lasku.
4.6 Semesterkarte
Julkisissa kulkemiseen kannattaa ehdottomasti hankkia Semesterkarte Wiener Linienin
toimistosta Erbergin metroaseman tuntumasta. Tämä lukukausikortti maksoi noin 128€ ja oli
käytännössä pakko-ostos. Kortin piiriin kuuluvat siis U-Bahn, S-Bahn, bussit ja ratikat.
Semesterkarten saat vasta kuitenkin lukukauden alkaessa lokakuussa, joten sitä ennen voit
käydä ostamassa Wiener Linienin toimistolta kuukausikortin tai lippuautomaateista
viikkokortteja esimerkiksi. Kertalippu maksaa 1,80€.

5 Opiskelu BWZ:ssa
Betriebswirtschaftszentrum eli tuttavallisemmin BWZ sijaitsee Tonavan ”toisella” puolella
Floridsdorfissa (Brunnerstrasse 72). BWZ:lle pääsee helpoimmin ottamalla U6 metron
Floridsdorfin asemalle ja aseman ulkopuolelta Franz-Josef Platzilta raitiovaunu 30 tai 31 aina
Brünnerstrassen pysäkille, joka onkin aivan koulun vieressä.

Koulu on melko pieni ja opiskelijoita siellä on jokusia tuhansia. Valitsemillani kursseilla
osallistujia oli aina kymmenestä useampaan kymmeneen, joten kovin suuria massaluentoja ei
tullut koettua. Yleisesti ottaen kurssit olivat ihan sopivan vaativia, mutta yllätyksekseni tentit
olivat mielestäni helpompia kuin LUT:lla
Suorittamani kurssit:
International Marketing Research Teil 1 – Process and Data (4 ECTS)
Kurssin luennoi kreikkalainen professori Diamontopolous, joka on ihan mukava heppu, mutta
hyvin vaativa. Kurssi oli selkeästi työläin ja haastavin valitsemistani. Kurssin harjoitustyönä
suoritettiin oikea markkinointitutkimus, jossa suoritettiin kysely 30 itävaltalaiselle.
Harjoitustyö vaativuudessaan aiheutti toisinaan harmaita hiuksia, varsinkin kun SPSS oli
harjoitustyössä keskeisessä osassa.
Strategy Management B2C (4 ECTS)
Kurssi suoritettiin intensiivinä joulukuun puolessa välissä kolmena päivänä. Kurssin veti
kreikkalainen vierailijaprofessori Katsikeas, joka oli erittäin miellyttävä tapaus. Hänen
puhetyylinsä oli varsin hauska ja hän keskittyi kurssilla vain oleellisiin asioihin. Kurssi sisälsi
yhden ryhmissä tehtävän case harjoituksen, joka saatiin luentopäivän lopuksi ja seuraavana
aamuna olikin jo esitykset. Kurssi oli aika peruskauraa, mutta case aiheutti hieman päänvaivaa
tiukan aikataulunsa vuoksi.
High-Profile Employees, Spin-Offs and Entrepreneurship (4 ECTS)
Tämä oli varsin mielenkiintoinen kurssi, joka painottui oleellisesti yrittäjyyteen ja yrittäjäksi
tulemiseen. Kurssi koostui muutamasta mielenkiintoisesta harjoitustyöstä sekä Harvardin
kehittämään simulaatioon, jossa asetuttiin Back Bay Battery –yrityksen johdon asemaan ja
tehtiin investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Kurssi oli osallistujamäärältään varsin pieni,
joka mahdollisti hyvin vuorovaikutteiset luennot. Kurssiin ei sisältynyt ollenkaan tenttiä.

Business History (8 ECTS)
Sanottakoon heti aluksi, että tässä oli helpoimmat opintopisteet ikinä. 8 ECTS pistettä olisi
vaatinut kaksi kahden tunnin luentoa viikossa, mutta professori sanoi heti ensimmäisellä
luennolla, että kurssilla ei ole tarpeeksi sisältöä tähän. Luennot jäivät siis yhteen per viikko.
Tämäkin luentomäärä suurin piirtein puolittui, kun kurssin puolessa välissä tuli ilmoitus, että
loput luennot ovat peruttu luentosalin puuttumisen vuoksi! Oli kurssilla sentään yksi hyvin
vapaamuotoinen harjoitustyö ja tentti. Harjoitustyössä oli määrä esitellä jokin yritys ja jokin
ongelma ja miten yritys on selvittänyt tämän ongelman. Tenttimateriaalina oli vain se mitä
muutamalla luennolla oli saanut muistiinpanoja tehtyä, käytännössä noin muutama sivu siis.
Luonnollisestikaan tentti ei voinut siis olla kovin vaikea. Kurssi järjestettiin siis ensimmäistä
kertaa, ja ensi kerralla se onkin varmasti paremmin organisoitu.
Business English (4 ECTS)
BWZ järjestää muutamia talousaiheisia kielikursseja muutamalla eri kielellä. Business English
keskittyi hyvin erilaisiin teemoihin talouden alueelta, ja tentti testasikin pääasiassa miten
opiskelija on omaksunut eri talouden alan teemoja ja käsitteitä. Tenttiin oli myös sisällytetty
yleisiä kysymyksiä, jotka testasivat oppilaan kykyä tuottaa omaa kirjoitettua tekstiä.
Opiskelijoista koottiin 4-5 hengen ryhmiä, ja jokainen ryhmä piti esitelmän jostakin kurssin
kappaleesta. Tasoltaan kurssi oli kohtalainen. Yleisesti ottaen suomalaisilla ei kurssin kanssa
varmastikaan ole ongelmia. Tentti oli lähinnä haastava lähinnä lyhyen aikansa ja suuren
tehtävämäärän vuoksi. Vaikka kuinka olisi osannut vastata kysymyksiin silti tuli kiire
tehtävien kanssa.

6 Kielikurssit ja Wihok
Yliopistosta erillinen organisaatio WIHOK järjestää kielikursseja opiskelijoille ympäri
vuoden. Vaihto-opiskelijoille tärkein kurssi on aina 4 viikkoa ennen lukukauden alkua
järjestettävä kolmeviikkoinen saksan (September- tai Februar-Kurs) intensiivikurssi. Kurssi
maksoi Erasmus-opiskelijoille muistaakseni noin 415€, mutta kurssin suoritettua hyväksytysti

sai rahansa takaisin. Kurssi käsitti lyhyehkön tasokokeen sekä pienimuotoisen keskustelun
opettajan kanssa. Kokeen tuloksen ja keskustelun perusteella oppilaat sitten jaettiin seitsemään
eri taitotasoon ja edelleen pienempiin ryhmiin. Itse kurssi järjestettiin jokaisena arkipäivänä
kolmen viikon ajan neljä tuntia päivässä. Kurssilla käsiteltiin yleistä kielioppia, ja ainakin
minun ryhmässäni keskusteltiin hyvin paljon. Kurssi sisälsi lisäksi muutamia kirjoitelmia sekä
välikokeen ja lopputentin. Kurssin päättymisen jälkeen oli viikko aikaa matkustella jne. ennen
varsinaisen koulun sekä lukukauden alkua.
Kurssin aikana WIHOK järjestää kaikenlaisia iltapäiväaktiviteetteja sekä tapahtumia
viikonlopuille. Itse kävin muun muassa Ottakringerin panimolle järjestetyllä reissulla. Nämä
erilaiset tapahtumat maksavat yleensä jokusen euron ja niille täytyy käydä erikseen
ilmoittautumassa yliopiston kampuksella Alser Strassella.
Loppuun haluan sanoa kurssista, että suosittelen ehdottomasti sen ottamista!! Kurssilla tapaa
todella paljon eri vaihto-opiskelijoita ympäri maailmaa, ja suurella todennäköisyydellä tulet
viettämään loppuaikasi vaihdossa juurikin näiden kurssilla tapaamiesi ihmisten kanssa –
ainakin itselläni kävi näin. Itseäni olisi harmittanut kovasti, jos en olisi osallistunut kurssille
WIHOK järjestää myös muita kielikursseja lukukauden aikana ja lisätietoa näistä löytyy
osoitteesta:

http://www.univie.ac.at/WIHOK/wihok_index_d.html

.

Huomion

arvoista

kuitenkin on, että kurssit ovat pääsääntöisesti maksullisia, eikä niistä palauteta rahoja kuten
tuosta lukukautta ennen järjestettävästä intensiivikurssista.

7 Orientoituminen
Jos päätät osallistua WIHOK:n järjestämälle intensiivikurssille, voit osallistua ensimmäiselle
ESN:n järjestämälle orientaatioviikolle. Orientaatioviikko käsittää ”First Contact” tapahtuman
tms., missä pääsee tutustumaan muihin uusiin (ja ehkä vanhoihinkin) Erasmuksiin sekä heidän
Buddyihinsa. Tämä ensimmäinen tapaaminen järjestettiin kielikurssin alkua edeltävänä iltana,
ja näin varmaan jatkossakin, joten suosittelen saapumaan Wieniin ainakin päivä ennen
kielikurssin alkua. Orientaatioviikon aikana järjestetään muitakin (kaljanjuonti)tapahtumia

iltaisin, missä tutustua muihin vaihtareihin. Lisäksi viikon aikana järjestetään kiertokävelyä
mm. yliopiston päärakennuksella ja kaupungin keskustassa, jotka molemmat ovat
suositeltavan arvoisia. Jos et päätä osallistua kielikurssille, järjestetään kielikurssin jälkeen
uusi orientaatioviikko niille opiskelijoille, jotka ovat saapuneet Wieniin myöhemmin ennen
lukukauden alkua.

8 Vapaa‐aika
Noin kahden miljoonan ihmisen kaupungista löytyy

varmasti kaikille jotakin tekemistä

riittämiin. Keskiverto erasmuksen vapaa-aika kuluu aika pitkälti kaikenlaisissa illanvietoissa ja
kaljanjuontikekkereissä sosialisoitumassa. Ensimmäiset muutamat viikot kielikurssin aikana
olivat varsinkin melko kosteita.
8.1 Kulttuuri
Kulttuuria löytyy yllin kyllin, jos kiinnostaa. Itse tutustuin lähinnä yöelämäkulttuuriin, joten
oikeasta

kulttuurista

kiinnostuneet

voivat

lukea

siitä

tarkemmin

aikaisemmista

matkaraporteista :D Mainittakoon, että tarjolla on vaikka minkälaista oopperaa Volksoperassa
ja Statsoperassa, joihin opiskelijat pääsevät erittäin huokeaan hintaan (seisomapaikoille
tietysti) jonottamalla lippuja ennen esitystä. Hävettää myöntää, mutta en käynyt kertaakaan
oopperassa tai baletissa.
Museoita Wien tarjoaa yllin kyllin. Niitä taitaa löytyä huimat 83 kappaletta, tai näin ainakin
muistelisin jostakin esitteestä lukeneeni. Tarjolla on siis kaikenlaista jokaiseen makuun mm.
Kidutusmuseo,

sotamuseo,

snapsimuseo,

suklaamuseo

ja

paljon

muita

hieman

perinteisempiäkin.
8.2 Ruokakulttuuri/kahvilat jne.
Kahviloita ja varsinkin kebabständejä löytyy Wienistä hirveä määrä. Rasvan/kebabin/pizzan
tuoksu tunkeutuukin nenään melko kivasti melkein vähän väliä kaupungilla pyöriessä. No ei
ehkä ihan Stephansplatzin tuntumassa. Jokaisen Wienin kävijän on ehdottomasti syötävä
Wienerschnitzel eli wieninleike! Siltä ei voi juuri välttyä, sillä sitä tarjoillaan myös Mensoissa,

kuten myös melkein joka ikisessä paikassa, mistä ruokaa saa  Toiset maininnan arvoiset
paikalliset herkut ovat sacherkakku ja Apfelstrudel, joita kannattaa myös maistaa.
Paikallisista

kahviloista

tunnetuimpia

(http://www.palaisevents.at/cafecentral.html)

ovat

varmasti

sekä

Cafe

Cafe

Central
Landtmann

(http://www.landtmann.at/), joissa kannattaa käydä maistelemassa hyvin kallista kahvia.
Kahvista sanottakoon, että kahvi on yleensä kallista. Esim Cafe Centralissa kuppi kaffea
maksoi noin 4,5€-5,5€ riippuen kahvista. Keskustassa kahvista joutuu pulittamaan helposti
3,5€/kuppi ja Wieniläiset tykkäävät omista spesialiteeteistaan, joten jos perinteistä suomalaista
kahvia halajat (Cafe Americano), voit joutua monesti tyytymään johonkin toiseen
vaihtoehtoon.
8.3 Urheilu/liikunta
Yliopiston oma liikuntajärjestö löytyy osoitteesta http://www.univie.ac.at/USI-Wien/ . USI
järjestää kaikenlaisia liikuntakursseja laidasta laitaan. Itse en ilmoittautunut mihinkään, mutta
käsitykseni mukaan kannattaa olla hyvissä ajoin hereillä - paikat kursseille taitavat mennä
hyvin nopeasti.
Itse otin perinteisemmän vaihtoehdon ja tein puolen vuoden sopimuksen Simmeringissä
sijaitsevaan liikuntakeskukseen (http://www.fit-com.at/). Puolen vuoden sopimus maksoi
järkyttävät 250€, joten halpaa lystiä tuo ei ollut! Vaihtoehtoja kartoittaessani tulin tulokseen,
että kuntosalit ovat pääsääntöisesti sopimusperusteisia ja todella kalliita varsinkin, jos ei ole
mahdollisuutta tehdä vähintään vuoden sopimusta. Kuulin kuitenkin huhuja, että muualla
asuvat olivat löytäneet ihan edullisiakin punttisaleja.
Lenkkeilymahdollisuuksista en osaa sanoa juurikaan kuin Simmeringin osalta. Simmeringissä
lenkkeilymahdollisuudet eivät ainakaan olleet mitä mainioimmat. Tonavan keskeltä löytyy
tietysti 23km pitkä Donauinsel, jossa onkin hyvät puitteet ulkoiluun.
8.4 Matkustaminen
Wienin sijainti tarjoaa loistavan mahdollisuuden Euroopan matkailuun. Lähimpänä kohteina
Itävallan ulkopuolella ovat Bratislava, Praha ja Budapest. Bratislavaan aikaa junalla ei mene
kuin tunti ja Budapestiinkin pääsee kolmessa tunnissa. Kannattaa matkailla myös
Itävallassakin esim. Grazissa ja Innsbruckissa. Junalla matkustelua varten kannattaa käydä

hankkimassa ÖBB:ltä Vorteilskarte, joka kustantaa noin 20€. Matkailussa näppärä vaihtoehto
on myös vuokrata auto ja hankkia auto täyteen porukkaa. Näin matkustaa edullisesti sekä
näkee paljon sellaista, mitä junan ikkunasta/lentokoneesta ei tule nähtyä ja koettua.
8.5 Yleistä/tapahtumia
Wienin ollessa Itävallan keskus, esiintyy siellä luonnollisesti usein kansainvälisiä
huippuartisteja. Elokuviin pääsee opiskelija noin seitsemällä eurolla. englanninkielisistä
elokuvateattereista itse tuli käytyä Haydnissä Mariahilferstrassella (http://www.haydnkino.at/)

9 Ennen paluuta
Kun kotiinpaluu häämöttää on aika käydä hakemassa BWZ:n vaihtaritoimistosta ”Letter of
Confirmationiin” ja ”Learning Agreementiin” tarvittavat leimat ja nimmarit. Lisäksi tarvitsee
käydä taas maistraatissa Meldezettelin kera ja ilmoittautua pois maasta. Ennen lähtöä täytyy
ÖAD:lle toimittaa pankkitiedot, jotta saisi Deposit-rahat takaisin.

10 Loppusanat
Suosittelen ehdottomasti lähtöä Wieniin ja etenkin lähtöä vaihtoon!... vaikka kohde olisi
lopulta jokin muu kuin Wien. Vaihtoajasta jää iso kasa hienoja kokemuksia, elämyksiä, uusia
kavereita ja tietenkin muistoja. Itseäni vähän harmittaa, että itse Wieniin ei lopulta tullut
tutustuttua ehkäpä tarpeeksi. Pakolliset nähtävyydet tuli nähtyä tietysti, mutta kaupungilla olisi
voinut hengata enemmän ja haisteltua suurkaupungin tunnelmaa. Monesti päivät menivät
kuitenkin koulu-kämppä väliä ja illalla sitten kavereiden kanssa jonnekin hippaloihin
rymyämään  Itävalta on suomalaisesta näkökulmasta mukava: kulttuurit ja ihmiset on
mielestäni aika samanlaisia. Mainittakoon vielä lopuksi, että Wienin murre vaatii ”hieman”
aikaa tottuakseen siihen. Itsestäni ainakin välillä tuntui, että eihän siitä ymmärrä yhtään
mitään. Onneksi kuitenkin Wienissä puhutaan käytännössä joka paikassa englantia, joten jos et
saksan kieltä hallitse – no hätä!

