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1. Johdanto
Opiskelu Monash yliopistossa alkaa orientaatioviikolla uusille opiskelijoille. Vaihto-opiskelijoille
järjestetään oma viikkonsa viikkoa tavallisia opiskelijoita aikaisemmin. Yliopiston virallisessa
aikataulussa

Internetsivuilla

(http://www.adm.monash.edu.au/execserv/about/principal-

dates/prdsemda.html) mainitaan kuitenkin vain tavallisten opiskelijoiden viikon ajankohta. Tämä
täytyy

huomioida

Melbourneen

saapumisen

aikataulutuksessa.

Orientaatioviikko

osoittautui

hyödylliseksi ja sille osallistuminen on pakollista. Ohjelma koostui sekä päivä- että ilta-aktiviteeteista.
Alussa ohjelmaa on todella paljon, ja monet tapahtumat menevät päällekkäin. Ei kannata hätäillä tai
yrittääkään ehtiä kaikkialle.

Yksi lukuvuosi muodostuu kahdesta lukukaudesta. Lukukausi kestää 17 viikkoa, joista neljällä
viimeisellä on vain tenttejä. Lukukauden keskellä on viikon pituinen mid-semester break. Ensimmäisen
ja toisen lukukauden välissä tenttiviikkojen jälkeen on kahden viikon loma. Toisen lukukauden jälkeen
joulun aikaan on pidempi loma.

Monash:lla on monia kampuksia Melbournessa. Pääkampus sijaitsee Clayton:ssa ja toiseksi suurin
kampus Caulfield:ssa. Riippuen siitä mitä haluaa opiskella, LUT:n opiskelijat päätyvät viettämään aikaa
luultavasti jommallakummalla tai molemmilla kampuksilla. Clayton on kaukana keskustasta, noin tunnin
juna- ja bussimatkan päässä. Caulfield on huomattavasti lähempänä keskustaa ja muutenkin osoittautui
miellyttävämmäksi pienemmän kokonsa vuoksi.

2. Lähtövalmistelut
Koko vaihtoajan suunnittelu käynnistyi LUT:n hyväksymisen jälkeen Monash:n hakemuksien
täyttämisellä. Monash vaati hakemuksen liitteinä ainakin motivaatiokirjeen, opintosuoriteotteen, kahden
professorin suosituskirjeet sekä kielitodistuksen, jonka myöntää englannin kielen opettaja. TOEFL testiä
ei nykyisin vaadita LUT:n opiskelijoilta.

Ennen kuin opiskelijaviisumia Australiaan voi hakea, täytyy odottaa että Monash käsittelee
hakemuksen. Kun Monash on käsitellyt ja hyväksynyt hakemuksen, se lähettää CoE koodin
hyväksymiskirjepaketin

ja

kaiken

muun

informaation

mukana.

CoE

koodia

tarvitaan

viisumihakemukseen. Ilman sitä opiskelijaviisumia ei ole mahdollista saada. Ennen kuin Monash on
hoitanut hommansa, ei viisumin kanssa kannata hötkyillä. Kun koodit ja tiedot löytyvät, on viisumin
hakeminen hyvin nopeaa. Lomake täytetään Internetissä hallituksen sivuilla ja vastaus tulee yleensä
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muutamassa päivässä sähköpostiin. Viisumi maksetaan hakemuksen teon yhteydessä luottokortilla.
Viisumipaperit kannattaa tulostaa ja ottaa varmuuden vuoksi mukaan.

OSHC on pakollinen maksu ulkomaisen opiskelijan terveydenhuollosta. Monashin hakemuksien
yhteydessä kysytään luottokorttinumeroa, jolta maksu veloitetaan. Lisäksi suositeltiin otettavaksi oma
matkavakuutus Suomesta. On hyvä tarkistaa ajoissa, että kaikki vaaditut rokotukset ovat voimassa.
Rokotuskortti paljastaa annetut rokotukset ja se kannattaa pitää mukana. Jos on lääkityksiä, niin
reseptit ja ehkä jopa lääkärinlausunto on hyvä ottaa mukaan varmuuden vuoksi.

Lennot Australiaan on hyvä varata hyvissä ajoin, sillä mitä pidemmälle sen jätät, sitä kalliimmaksi ne
todennäköisesti tulevat. Me varasimme lennot eri yhtiöiden kautta: E-bookers, Kilroy Travels sekä
erilaiset lentojen hakuportaalit ovat suositeltavia tarkistaa. Meno-paluu lennot voi ostaa pakettina tai
erillään. Pakettilennot tulevat yleensä halvemmiksi, mutta ongelmana on ettei paluu päivää tiedä
etukäteen tai että lentoja ei ole saatavana vielä tuolle päivämäärälle. Useat lentoyhtiöt hyväksyvät
päivämäärien siirtoja, mutta niistä koituu lisäkustannuksia. Suoria lentoja Australiaan ei löydy, eli jos
taloudellinen tilanne sen sallii niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää pakollinen välietappi ja viettää
aikaa esim. Aasiassa ennen Australiaan saapumista. Välietappi kuitenkin vähentää mukaan otettavan
tavaran määrää, varsinkin jos viettää pidemmän aikaa matkustellen eri Aasian maissa. Jos matkalla
Australiaan ei tee välipysähdyksiä, kannattaa ottaa mukaan paljon tavaraa. Mitä enemmän ottaa, sitä
helpommalla selviää. Varsinkin alussa, kun kaikki on vielä kaaosta, ei energiaa tahdo riittää
perustavaroiden hankkimiseen.

Jos käy niin, että bilettää kaikki rahansa (jo matkalla), kuten hyvin monille reissaajille, ei huolta.
Opiskelijaviisumilla voi tehdä töitä 20h viikossa. Työpaikkoja voi selata esimerkiksi osoitteista
www.gumtree.com.au tai www.seek.com.au. Palkat ovat Suomen tasolla. Työpaikkaa varten on oltava
australialainen pankkitili. 4 suurinta pankkia ovat Commonwealth, ANZ, NAB ja Westpac. Sen lisäksi
työntekijä tarvitsee Tax File Numberin (TFN), jota haetaan Internetistä. Jos jääminen Australiaan
kiinnostaa vaihtojakson jälkeenkin vielä, kannattaa hyvissä ajoin alkaa miettiä työpaikkoja, working
holiday viisumia ja sitä, kuinka ja millä varoilla matkustaa ulkomaille viisumia hakemaan.

Australialaisen pankkitilin avaaminen ei ole välttämätöntä, jos et aio tehdä töitä. Suomalaisella Visa
Electronilla pärjää hyvin, jos on valmis nostamaan suuria summia käteistä kerralla. Pankkikulujen
vuoksi on järkevää nostaa vain suuria summia. Pankkitilin avaaminen opiskelijoille on ilmaista, mutta
rahan siirtäminen suomalaiselta tililtä australialaiselle voi olla todella kallista. Käteisen nostaminen on
ilmaista ja helppoa australialaisella kortilla supermarkettien kassoilta tai pankin omalta automaatilta.
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3. Asuminen
Jo vaihtopapereita täyttäessä täytyy päättää, haluaako asua kampuksella vai ei. Kampuksella
asuminen on halvempaa ja kätevämpää, ja sillä tavalla säästyy turhauttavalta asunnon etsimiseltä.
Huoneistot eivät kuitenkaan kuuleman mukaan ole kovin hyvätasoisia.

Asunnon etsiminen vie aikaa, joten ehdottomasti kannattaa varata siihen ainakin pari viikkoa ennen
orientaatioviikkoa. Orientaatioviikolla ei ole aikaa etsiä asuntoja tai hoitaa muita asioita. Aluksi hyvä
vaihtoehto on yöpyä hostellissa, jotka voivat kuitenkin olla melko täynnä ajankohdasta riippuen.
Helmikuu on kiireistä turistiaikaa yleensä, eli jos ei tahdo päätyä kadulle, täytyy varata etukäteen.
Hostelliyön saa noin 25 dollarilla.

Kukaan meistä ei päätynyt asumaan kampuksella, vaan yksityisillä vuokrantantajilla. Australiassa
suosituissa ’
share houses’
-vuokrauksessa yleensä jaetaan lähiössä omakotitalo opiskelijoiden kesken.
Yleensä joku opiskelijoista on ottanut vastuun vuokrata talon kiinteistövälittäjältä, ja hän perii vuokraa
muilta talossa asujilta. Jaettuja taloja löytyy aina paljon, joten ei kannata hätäillä asunnon kanssa.
Vasta kun on löytänyt asunnon, jossa viihtyy, kannattaa allekirjoittaa paperit. Ja aina pitää tehdä
vuokrasopimus. Vapailta markkinoilta asuntoja voi etsiä esimerkiksi osoitteista www.gumtree.com.au tai
www.realestate.com.au. Vuokrat ovat samaa tasoa kuin Suomessa. Jos halajaa keskustaan, sieltä voi
saada upeita asuntoja n. 500 eurolla kuussa;

Anna-Kaisan näkymä asunnon parvekkeelta

Välimatkojen vuoksi on tärkeää ottaa huomioon kampuksen sijainti. Kaupungin välimatkat ovat
suurempia kuin voi ymmärtää. Kannattaa harkita asunnon sijaintia tarkkaan. Sehän riippuu siitä, mitä
haluaa tehdä vapaa-ajallaan. Clayton on esimerkiksi noin tunnin junareissun päässä keskustasta, ja
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junat eivät kulje 12 jälkeen yöllä. Eli jos se ’
yksi’törppö baarissa venähtää useammaksi niin kotiin on
hankala päästä. Taksi Claytoniin pyörii n. 70 dollarissa ja ainoa toinen vaihtoehto on Nightrider –bussi,
joka ei ole miellyttävä saati turvallinen kokemus. Yleisenä vinkkinä asunnolta pitäisi olla hyvät
kulkuyhteydet sekä kaupunkiin että kampukselle. Julkisten kulkuvälineiden tiedot löytyvät osoitteesta

www.metlinkmelbourne.com.au. Asunto on hyvä olla ehdottomasti Zone1 alueelta, sillä yhdistetty
matkakortti kahdelta alueelta on todella kallis: 190 dollaria kuussa. Ainakin jos tykkää käydä paljon
keskustassa, on hyvä miettiä liikkumiset ja asunnon sijainti tarkkaan.

Asunnot ovat Australiassa pirun kylmiä talvella. Ulkona on siis usein lämpimämpi kuin sisällä. Asuntoa
etsiessä varmista, että siellä on lämmitys. Kannattaa myös sijoittaa 20e pieneen lämmittimeen, sillä ne
ovat tosi tehokkaita eikä tarvitse palella. Muista ottaa villasukat mukaan!

4. Melbourne
Melbourne sijaitsee Kaakkois-Australiassa, Victorian osavaltiossa. Asukkaita on n. 3,5 miljoonaa.
Melbourne on hyvin kansainvälinen. Joka kolmas kadulla vastaantuleva on ulkomaalaista syntyperää,
jos ei jopa joka toinen. Aasialaiset näyttävät valloittaneen koko kaupungin, ja hyvänä kakkosena tulevat
intialaiset.

Nähtävyydet

Melbourne on Australian tyylikäs kulttuuripääkaupunki; taiteet, musiikki, teatteri, komedia, livebändit,
mahtavat shoppailumahdollisuudet ja trendikkäät kahvilat… You name it. Melbourne on myös
australialaisen jalkapallon pääkaupunki. Melbourne on myös täynnä kauniita puistoja ja kaupungin läpi
virtaa Yarra-joki (kuvassa). Melbourne on hyvin laajalle levinnyt ja ajomatka itä-länsisuunnassa päästä
päähän kestää helposti 2-3 tuntia. Kaupunginosat ovat pitkälti toinen toisensa näköisiä mutta muutamat
erottuvat edukseen. St.Kilda on esimerkiksi trendikäs hippialue rannalla, joka varmasti tulee tutuksi
Melbournessa asuvalle. Muutamia katsastamisen arvoisia nähtävyyksiä ovat mm. Melbourne Aquarium,
Melbourne Zoo, Eureka- ja Rialto –näköalatornit sekä Royal Botanical Gardens. Rantoja löytyy kun
ottaa junan tai ratikan kohti St.Kildaa tai Frankstonia. Nämä eivät kuitenkaan ole surffibiitsejä, eli jos
aaltoja kaipaa, joutuu ajamaan kauemmas Melbournesta.
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Yarra-joki
Ilmasto

Melbournen ilmasto on hyvin vaihteleva. Kesällä hellelukemat voivat nousta yli neljänkymmenen asteen
ja talvella lämpötila laskee öisin nollaan. Sateinen, kylmä ja tuulinen talvi vaatii totuttelua ja paljon
lämmintä vaatetta. Kylmin ajanjakso on kesä-elokuussa, mutta toukokuussa saattaa jo tarvita
talvitakkia. Sää vaihtelee myös päivän kuluessa, ’
four seasons in one day’
, eli aina pitää kantaa
mukana ylimääräistä paitaa ja ehdottomasti sateenvarjoa. Helmikuussa Melbourneen sää on
aurinkoinen ja verrattavissa kuumaan suomalaiseen kesäpäivään.

Ostokset

Melbourne on täynnä erilaisia ravintoloita, kahviloita ja ruokapaikkoja. Ravintoloita löytyy joka makuun
ja ruokaa maailman jokaisesta kolkasta. Esimerkkinä mainittakoon italialainen alue Lygon Streetillä,
kreikkalainen alue Lonsdale Streetillä ja Chinatown Little Bourke Streetillä. Kampuksilla löytyy jos
jonkinlaista suuhunpantavaa kohtuuhinnalla. Suurimpia supermarketteja ovat Coles, Woolworths,
Safeway ja BigW. Ovet ovat auki yleensä aamu seitsemästä ilta yhteentoista.

Shoppaamaan kannattaa lähteä keskustan lisäksi Chapel Streetille (paljon pieniä luksusliikkeitä, mutta
myös muuta), Richmondiin (halpoja factory outlettejä) tai Chadstone –ostoskeskukseen. Yleisesti
ottaen hintataso on sama tai hieman halvempi kuin Suomessa, riippuen tietysti euron kurssista. Queen
Victoria Marketilta, joka on arkipäivisin auki kahteen, löytyy herkkuja ympäri maailmaa (mm. kunnon
juustoa ja kinkkua mitä ei supermarketista löydy) ja hyviä hedelmiä ja vihanneksia. Kun tulee ikävä
ruisleipää ja karjalanpiirakoita, ota yhteys Suomi-kauppaan Altonassa (www.fsmelbourne.com.au).
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Julkinen liikenne

Julkinen liikenne on Melbournessa toimiva. Verkko on laaja ja useimmiten kulkuvälineet tulevat
ajallaan. Yhdellä samalla lipulla voit käyttää sekä junaa, ratikkaa sekä bussia. Kaupunkialue on
kuitenkin esikaupunkeineen laajalle levinnyt ja matkustamiseen kannattaa varata paljon aikaa. Reitit ja
aikataulut voi tarkastaa osoitteesta: http://www.metlinkmelbourne.com.au/. Riippuen asuinpaikasta
ja omista menoista 10-kerran matkakortti tai viikkokortti osoittautui halvimmiksi vaihtoehdoiksi.
Pummilla matkustaminenkin testattiin, ei kannata!

Vaihto-opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan matkat puoleen hintaan, mutta sama etu ei koske ”study
abroad” opiskelijoita, joita LUT:n opiskelijat ovat. Kuitenkin alennuskorttia kannattaa yrittää hakea
Monash

opiskelijapalveluista,

josta

sen

hyvällä

tuurilla

voi

onnistua

saamaan.

Paremmat

mahdollisuudet voi olla, jos menee tiskille yhtä aikaa vaihto-opiskelijan kanssa ja esittää tietämätöntä.

5. Kurssit
Australiassa opiskelu otetaan vakavasti ja kirjat kursseihin on luettava. Käytettynä kirjoja saattaa löytää
kampuksen käytettyjen kirjojen kaupasta tai Monash Marketplacesta, mutta uutena ostettuna kirjat
maksavat noin $100. Luennoilla ei yleensä ole läsnäolopakkoa, tutoriaaleissa sen sijaan otetaan nimet
ylös ja osallistuminen vaikuttaa arvosanaan. Jos joku kurssi ei tunnu miellyttävältä, parin viikon ajan
koulun alkamisesta niitä on vielä mahdollista vaihtaa. Monashissa oman tiedekunnan opiskelijapalvelut
voivat auttaa tällöin. Suurin osa kursseista muodostuu 2h luennosta sekä 1h tutoriaalista viikossa.
Tutoriaalit vastaavat harkkaryhmiä Suomessa; pienemmissä ryhmissä käsitellään luennoilla läpikäytyjä
asioita. Kursseilla käsitellään asioita yleensä australialaisesta näkökulmasta. Työtä kursseilla saa tehdä
paljonkin, eikä pisteitä ropise ilmaiseksi.
AFF3331 - International Banking and Finance

Kurssi koostuu harjoituksista ja luennoista, sekä harjoitustyöstä ja tentistä. Kurssilla käydään läpi
kansainvälisessä pankkitoiminnassa huomioitavia lainalaisuuksia ja järjestelmiä. Kolmannen vuoden
kurssi vatii tekemistä: tutoriaalitehtävät viikoittain, luennot, harkkatyö sekä tentti eivät mene läpi toisella
kädellä tehden.
AUS1060 - Australian Idol: Exploring Contemporary Australia

Lähinnä vaihto-opiskelijoille tarkoitettu kurssi on suunniteltu vaihtoehtoiseksi telttailukurssin EDF3615
Experiencing the Australian Landscape kanssa. Kurssilla käydään läpi Australian historiaa ja
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nykykulttuuria. Kurssiin kuuluu esitelmä, kaksi esseetä ja tentti. Lisäksi täytyy suorittaa kolme
kulttuuripistettä joko järjestetyillä luokkaretkillä tai itsekseen kohteisiin tutustumalla.
ECC3640 - Economics of Climate Change

Todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen, mutta vasta nyt ensimmäistä kertaa järjestetty kurssi
käsittelee ilmastonmuutosta. Kurssiin kuuluu luentoja, harjoituksia tehtävineen sekä essee. Kurssia voi
suositella kansantaloustiedettä jo muutenkin opiskelleelle.
AFF3111 - Personal Financial Planning

Henkilökohtainen talouden suunnittelu koostuu kaikista niistä osa-alueista, joita ihminen elämänsä
aikana voi kohdata rahan kanssa. Australian sosiaalijärjestelmää ja lakejakin sivuava kurssi ei ollut
ehkä

paras

vaihtoehto

vaihto-opiskelijalle,

mutta

silti

hyödyllinen

varsinkin

opeteltavan

tietokoneohjelman vuoksi. Kurssilla tehtiin kolme harkkatyötä ja tentti. Luentoja ja harjoituksia oli kolme
tuntia viikossa.
EIL2110 - English as an International Language: Meaning, Language and Purpose

Kurssi oli tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole englanti. Kurssilla käsiteltiin globalisaation
vaikutusta englannin kieleen. Opetusta järjestettiin 2h viikossa. Kurssilla tehtiin kolme harjoitustyötä ja
yksi esitelmä.
EIL3110 - English as an International Language: Language and Culture

Kurssilla käsiteltiin lähinnä eri kulttuureita, niiden yhteyttä englannin kieleen sekä kansainvälistä
kommunikaatiota. Opetusta oli 2h viikossa. Kurssilla tehtiin kaksi esseetä, pidettiin esitelmä ja
järjestettiin välikoe sekä lopputentti.
CHE3163 - Sustainable processing 1

Kurssi oli kemiantekniikan tarjoama ja osoittautui hiukan vaikeaksi, koska en ole opiskellut kemiaa.
Kurssilla käsiteltiin jonkin verran ympäristön kannalta kestävää prosessointia, mutta useimmiten
käsiteltävät asiat oli liitetty suoraan kemianprosesseihin. Kurssilla järjestettiin luentoja 6h ja harjoituksia
2h viikossa. Kurssissa tehtiin harjoitustöitä ryhmissä ja yksin ja järjestettiin välikoe ja tentti.
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MKC3460 - Integrated Marketing Communication

Mielenkiintoinen mutta TODELLA työläs kurssi. Valitsin sen, koska se on pakollinen kurssi
Suomessakin, jos on kansainvälinen markkinointi pääaineena. Ostokäyttäytyminen –kurssi täytyy olla
käyty ennen tätä. Kurssilla käsiteltiin markkinointisuunnitelman tekemistä, markkinointiviestinnän
keinojen tehokkuuden arviointia ja yhteensovittamista. Arvosana koostui tentistä ja ryhmätyöstä, jossa
tehtiin markkinointisuunnitelma ja toteutettiin se paikalliselle kilpapyöräjoukkueelle ja tuotteelle.
Kuvattiin siis tv-mainokset ja kaikki. En suosittele, jos meinasit reissussa tehdä muutakin kuin opiskella.
MGC1020 - Organisations: Contexts And Strategies

Helppoa kuin heinänteko. Ensimmäisen vuoden kurssi eli tuttua juttua, ja tutoriaaleja piti leppoisa
hauska vanha ukkeli, joka puhui paljon mutta vähän asiaa, mikäs sen mukavampaa. Kurssilla käsiteltiin
mm. johtamisteorioita, organisaatioiden toimintaa, ympäristön vaikutusta, strategista johtamista ja
organisaatiorakenteita. Arvosana koostui tentistä sekä kahdesta helposta esseestä yksilötyönä.
MGC2430 - Human Resource Management

Niin kuin nimestä voi päätellä, pirun tylsää. Arvosana koostui tentistä, välikokeesta, yksilöesseestä sekä
ryhmätyöstä. Peruspullaa; henkilöstöjohtamisen suunnittelua, koulutusta, arviointia, palkkausta,
lakipykäliä… Proffa ei esittänyt asioita ainakaan yhtään sen mielenkiintoisemmin kuin ne ovat, ja
tuutorilla oli jatkuvasti niin sanotusti kyy otsassa.

6. Vapaa-aika
Melbournessa riittää tekemistä, tylsää ei varmasti pääse tulemaan. Kaikennäköisiä festivaaleja ja
konsertteja on ympäri vuoden. Melbournessa ei tarvitse päätyä joka ikinen lauantai Giggling Marliniin
samojen naamojen sekaan. Jos haluaa, joka viikonlopun jokaiselle illalle löytyy uusi menevä baari, eli
voi huoletta nolata itsesi baarissa kuin baarissa! Baarikierrokselle voi lähteä keskustan lisäksi
esimerkiksi Chapel Streetillä, St.Kildassa tai Brunswick Streetillä.
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Monashilla löytyy kerhoja joka lähtöön, ja kannattaa rohkeasti kokeilla uusia harrastuksia. Kampuksilta
löytyy kuntosalit ja fitnesstunnit, hintataso on kuitenkin samaa luokkaa kuin keskustan paremmilla
kuntosaleilla. Liikuntakerhojen lisäksi kannattaa liittyä muihin kerhoihin, niissä on hyvä mahdollisuus
tavata uusia ihmisiä ja ne järjestävät hauskoja tapahtumia sekä kaikenmaailman kissanristiäisiä ja
hippaloita monta kertaa viikossa.
û

Monash Exchange Club (MEX, ks facebookin ryhmät) järjestää vuoden mittaan mm.
surffileirejä,

baarikierroksia,

karaokeiltoja,

ilmaisia

lippuja

leffoihin

yms.

Talvella

on

mahdollisuus myös päästä laskettelemaan.
û

Bushwalk kerhon kanssa tutustuu Australian luontoon ja kansallispuiston viikonloppuretki on
kerhon vuoden kohokohta.

û

Monash Finance assosiation osoittautui turhaksi kerhoksi lukuvuonna 2009, ja kannattaakin
aina miettiä, haluaako oikeasti liittyä kerhoon ja kuinka paljon siitä saa hyötyä, sillä jokainen
liittyminen maksaa.

Jos haluaa liittyä useaan kerhoon, kannattaa ostaa Culture Card, jolla saa alennuksia liittymismaksuista
ja muita etuuksia, kuten ilmaisen sanomalehden joka päivä yliopiston kirjakaupasta. Kaikki kerhot
esittäytyvät infoviikoilla kampuksella, ja tällöin on helppo katsastaa tarjonta ja valita kerhot ja
postituslistat, joille haluaa liittyä.

Melbourne on myös australialaisen jalkapallon kotikaupunki, ja sitä et voi välttyä huomaamasta.
Kauden aikana paikalliset eivät juuri muusta puhu ja lööpeissä ei muuta näy. Pelissä on siis
ehdottomasti käytävä!

Kun nyt toiselle puolelle maapalloa on vaivautunut reissaamaan, kannattaa ottaa siitä kaikki irti ja
matkustella niin paljon kuin mahdollista. Australia on iso maa ja pelkästään Australian kunnolla
kiertämiseen vuosikin on lyhyt aika. Australian sisäisiä lentoja tarjoavat ainakin Tiger Airways, Jetstar,
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Virgin Blue ja Quantas. Tiger ja Jetstar ovat näistä halvimpia. Greyhoundilta voi ostaa bussilippuja
pidemmille matkoille. Bussilla matkustaminen vie kuitenkin paljon aikaa välimatkojen suuruuden vuoksi.

Australiasta saa myös halpoja lentoja Aasiaan tai Tyynen valtameren paratiisisaarille (Fiji, Tonga,
Vanuatu, Uusi-Kaledonia, Solomon-saaret...). Uusi-Seelantikin on sen verran lähellä, että jos
lompakosta irtoaa pari sataa euroa lentoihin, niin sekin kannattaa käydä tsekkaamassa. Säätilasta on
kuitenkin ottaa selvää ennen lähtöä! Trooppisella vyöhykkeellä paras aika matkustaa on siis Suomen
kesällä, kun siellä on kuiva kausi. Melbournesta ei kuitenkaan ole pakko lähteä kauas löytääkseen
upeita maisemia ja paikkoja! Great Ocean Road ja Phillip Island ovat ainakin joka vaihtarin must see –
paikkoja.

7. Yhteenveto
Kaikki me rakastuimme heti Melbournen vilkkaaseen elämänmenoon. Reissun aikana saimme uusia
kokemuksia ja ystäviä ympäri maailmaa. Matkustelun aikana huomaamaa, että vuosikaan ei riitä näin
ison mantereen näkemiseen. Edes Melbournessa me emme ehtineet tekemään tai näkemään kaikkea
mitä olisimme halunneet. Yleinen mielipide oli, että 2,5 kuukauden jälkeen elämä alkaa tasoittua ja oma
tila alkaa löytyä. Tämän takiahan Anna-Kaisa päätti ottaa omaa lomaa koulusta ja jatkaa Australian
elämää ainakin heinäkuuhun 2010 asti työskentelemällä Melbournessa jumppaohjaajana.

Jos tulee kysyttävää tai kommentoitavaa, lähetä sähköpostia:

heli.tolvanen@lut.fi
satu.suvanto@lut.fi
anna-kaisa.koivisto@lut.fi (tai Australian puhelinnumero: +61430759362)
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