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1

JOHDANTO

Ulkomaanopintoja suunnitellessa Australia nousee monelle mieleen mielenkiintoisena
kohdemaana – niin kävi itsellenikin. Kulttuuri ja maa, jossa on niin paljon samaa mutta
vieläkin enemmän uutta ja erilaista, on ehdottomasti kokemisen arvoinen. Australia on
kaukana, mutta kaiken sen vaivan arvoinen.

Tässä raportissa kerron kokemuksistani 6 kuukautta kestäneeltä ulkomaanopintomatkalta,
josta kehkeytyi lopulta kokonainen maailmanympärimatka. Itse paperissa keskityn kuitenkin
opiskeluun liittyviin asioihin, mutta kerron mielelläni myös erilaisia reissukokemuksia ja vinkkejä niistä lisää kysyttäessä.

Ulkomaanopintoja suoritin Länsi-Australian pääkaupungissa Perth’ssä. Koulu oli tarkemmin
ottaen Curtin University of Technology, joka taisi juuri muuttaa nimensä ytimekkäämmin
muotoon Curtin University.

Alkuun käyn läpi ennen matkan alkua tehtäviä pakollisia järjestelyjä, minkä jälkeen kerron
tarkemmin itse koulusta ja opiskelusta. Lopussa kerron vielä yleisiä asioita Perth’stä ja
Australiasta noin yleensä.
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MATKAJÄRJESTELYJÄ

Ensiajatus ulkomailla opiskelusta oli minulla peräisin varmaankin jostain lukioajoilta, mutta
ensimmäiset konkreettiset toimet tätä reissua varten käynnistyivät noin vuosi ennen matkaan
lähtöä. Hakuaika koulun vaihtokohteisiin umpeutui muistini mukaan tammi-helmikuussa (ks.
uudet aikataulut kv-palveluiden www-sivuilta) ja päätös hyväksymisestä tupsahti sähköpostiin
maaliskuun puolella.

Jo koulumme omaa hakuprosessia varten oli tutustuttava kohdekoulun verkkosivuihin
(http://www.curtin.edu.au/), joilta muuten kaiken tarpeellisen löytää. Ennen kaikkea
kurssitarjontaan tulee tutustua jo hakupapereita täyttäessä. Siihen kannattaa tutustua
Handbook’in avulla, joka löytyy myös sähköisenä versiona koulun sivuilta. Kursseja
selaillessa

kannattaa

huomioida,

että

”course”
1

tarkoittaa

Australiassa

kokonaista

koulutusohjelmaa, ja ”unit” on verrannollinen mieltämällemme yksittäiselle kurssille. Vaihtoopinnoissa opiskellaan siis muutama yksittäinen ”unit”.
2.1

Lennot

Edestakaisten Australia-lentojen hintoja en osaa tarkemmin sanoa, sillä itse buukkasin matkaa
edeltävänä

syksynä

maailmanympärilennot,

joissa

oli

Perth

hieman

pidempänä

”pysähdyksenä” mukana. Mikäli mittavampi matkustelu kiinnostaa, kannattaa erilaisiin
lentopaketteihin ehdottomasti tutustua. Itselleni maailmanympärilennot eivät tulleet juurikaan
edestakaisia Aussi-lentoja kalliimmiksi.
2.2

Opinto-oikeus

Oma matkani ajoittui meidän kevääseen 2010 (siis Australian syksyyn), joten oma
byrokraattinen sotani jatkui vasta loppuvuodesta. Tässä vaiheessa olin saanut hyväksynnän
vasta omalta yliopistoltamme, joten vielä piti anoa opiskelupaikkaa itse kohdeyliopistolta.
Tämähän on periaatteessa pelkkä muodollisuus, mutta siihen kannattaa varata aikaa
useampikin viikko, sillä koulusta riippuen saattaa joutua täyttämään monta lappusta ja välillä
voi olla, ettei tarkkaa tietoa tilanteesta ole oikein kellään.

Australia on maa, jossa ihmisiin ja järjestelmien toimivuuteen voi luottaa, mutta byrokratian
koukeroihin kannattaa varautua niin etukäteen kuin paikanpäälläkin. Alkuvaiheessa kuitenkin
isona apuna on koulumme kv-palveluiden Kaisa Nikku. Kaisa huolehti ulkomaankontakteista
aina hetkeen, jolloin hyväksymisilmoitus kohdekoululta saapui.
2.3

Viisumi

Viisuminkin anomiseen tulee varata riittävästi aikaa ja myös rahaa (vuonna 2010 n. 350 €).
Opiskelijaviisumianomuksen

voi

täyttää

Australian

maahanmuuttoviranomaisten

verkkosivuilla, mutta tämäkään käsittely ei suju välttämättä silmänräpäyksessä. Lisäksi on
huomioitava,

että

anomukseen

tulee

liittää

henkilökohtainen

koodi

myönnetystä

opiskelupaikasta Australiassa (ilmoitetaan koululta saadussa hyväksymiskirjeessä), joten
opintopaikan järjestely kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen reissun alkua.
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Omaan opiskelijaviisumiin voi liittää perheenjäseniä, mikäli he ovat tulossa matkalle mukaan
tai vaikka vain vierailulle. Heidän oleskeluoikeus on tällöin yhtä pitkä kuin itse opiskelijan.
Turistiviisumi on kuitenkin ilmainen, joten rahaa siinä ei varsinaisesti säästä, mutta
turistiviisumilla saa olla yhtämittaisesti maassa vain 3 kuukautta.
2.4

OSHC

Toinen matkaan liittyvä pakollinen maksu on Overseas Student Health Care –maksu, eli
eräänlainen paikallinen ulkomaalaisopiskelijoiden ”kela-maksu”. OSHC taisi vuonna 2010
olla hieman reilut 100 €. Minulta tämä veloitettiin vasta paikan päällä, vaikka
luottokorttitiedot maksuun vaadittiin jo etukäteen.
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CURTIN UNI

Curtin University of Technology on suuri, kansainvälinen yliopisto, jonka pääkampus
sijaitsee siis Bentleyn kaupunginosassa, Perth’ssä, Länsi-Australiassa. Kampus on suuri mutta
kodikas, ja palveluita ja viihdykettä löytyy runsaasti jo itse kampukselta.
3.1

Asuminen

Tiesin olevani matkassa vain yhden lukukauden, joten päätin hakea kampus-majoitusta
yleisen vuokra-asumisen sijaan. Bentleyn kampukselta ja sen välittömästä läheisyydestä
löytyy useita ”opiskelija-asuntokyliä”, joista huonetta voi anoa etukäteen Curtin Housing
Services -palvelun kautta (ks. www-sivut). Kampus-asunnoissa etuoikeus on paikallisilla
fukseilla ja uusilla ulkomaalaisilla opiskelijoilla, joten mahdollisuudet kampus-kämppään
ovat hyvät.

Tarjouksen asunnosta sain jo ennen matkaan lähtöä, ja koko lukukauden vuokra tuli maksaa
saman tien. Solu-tyylinen asunto (lähes kaikki 1- tai maks. 2-kerroksisia asuntoja) maksaa
karkeasti saman verran mitä yksiö meillä Suomessa, joten varsinaisesti edullista asuminen
Australiassa ei ole. Kampus-majoitus on kuitenkin turvallinen ja vaivaton vaihtoehto, ja tällä
tavoin on ainakin lähellä kampusta.

Itselläni kävelymatka Vickery House’n kämpältä luennoille kesti vaivaiset 5-10 min. Lisäksi
kampuksen liikuntamahdollisuudet, olut-terassit ym. palvelut olivat luonnollisesti lähellä.
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3.2

Kurssi-ilmoittautuminen

Saavuin Perth’iin reilut kaksi viikkoa ennen varsinaisen semesterin (lukukauden) alkua.
Kurssi-ilmoittautumisia ei ulkomaalaisena vaihto-opiskelijana edes voinut tehdä itse; se
hoidettiin oman tiedekunnan koordinaattorin kanssa. Hän oli sama henkilö, jonka kanssa jo
Suomesta käsin oli opiskelupaikkaa järjestelty.

Kävin ensimmäisen orientaatio-viikon alussa tapaamassa koordinaattoriani, ja kyseltyäni
yleisiä asioita kursseista sekä omista opinto-oikeuksistani tein parin päivän sisällä lopulliset
kurssivalinnat. Näille kursseille kävin sitten ilmoittautumassa saman henkilön toimistossa.

Koulustamme saapuva opiskelija on Australiassa ns. Study Abroad -ohjelmalla, mikä
tarkoittaa, että kursseja saa valita aivan vapaasti mistä tahansa tiedekunnasta ja miltä tahansa
tasolta (undergraduate tai postgraduate). Näin ollen itse opiskelin pari ”kanditason” kurssia ja
pari ”dippa-/maisteritason” kurssia mielenkiintoni mukaan.
3.3

Orientaatio

Helmikuun puolivälissä käynnistyi ensimmäinen orientaatioviikko, joka oli tarkoitettu uusille
ulkomaalaisille opiskelijoille. Kaikki ohjelma oli vapaaehtoista, mutta muutamat tilaisuuksista
todella hyödyllisiä. Erilaisia info-luentoja ja esim. kaupunkikierroksia kannattaa käydä
katsastelemassa – niissä oppii tuntemaan paikkoja, toimintatapoja sekä ihmisiä. Silti pelisilmä
on suotavaa… ihan kaikessa ei tarvitse juosta.

Toinen orientaatioviikko oli tarkoitettu kaikille uusille opiskelijoille. Viikko sisälsi osin
samaa ja osin uusia tapahtumia, mutta meininki oli vastaava; kaikenlaista ei-pakollista
ohjelmaa, infoa ja tapahtumaa.
3.4

Lukukausi

Lukukausi käynnistyi kahden orientaatioviikon jälkeen maaliskuun alussa. Tuolloinhan
Australiassa käynnistyy itse asiassa koko kouluvuosi kesäloman jälkeen. Heti pääsiäisen
tienoilla oli Semester Break, joka on erinomainen sauma lomailuun/reissailuun maan sisällä,
sillä tuohon aikaan säätkin ovat vielä melko kesäisiä. Itse käväisin tuolloin itäisellä puolella
mannerta.
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Breikki sattui omana aikanani kuulemma yllättävänkin alkuun lukukaudessa, mutta
pääsiäiseen yhdistettynä se toimi itselleni hyvin, sillä sain lähes kolmiviikkoisen
pääsiäisloman. Virallisesti Semester Break kesti kaksi viikkoa.

Loman jälkeen koulu jatkui normaalisti aina tenttiviikkoihin saakka. Joitain yksittäisiä
juhlapyhiä taisi välissä olla. Tenttiviikkoja oli kaksi kesäkuun lopulla.
3.5

Opiskelu

Kurssien rakenne noudatteli Suomesta tuttua kaavaa; luento sekä mahdolliset harjoitukset
kerran viikossa, minkä lisäksi yksi tai kaksi harjoitustyötä per kurssi. Kurssin aikana saattoi
olla myös joitain pienempiä case-tehtäviä ja kolmessa neljästä käymästäni kurssista oli yksi
lopputentti. Kaiken kaikkiaan opiskelu Australiassa on hyvin tuttua suomalaiselle eikä
työmääräkään pääsääntöisesti paljoa eroa. Kenties yksittäinen kurssi vaatii hieman enemmän
työtä mitä Suomessa, mutta toisaalta siellä neljä kurssia on ns. full load yhdelle lukukaudelle
(suomalaisen 6-7 kurssin sijaan). Luonnollisesti kurssi- ja opettajakohtaisia eroja on
vaatimuksissa aivan kuten Suomessakin.
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MUUTA YLEISTÄ

Kaupunkina Perth on todella monipuolinen. Alueella on asukkaita noin 1,5 miljoonaa, mikä
takaa keskustaan komean skylinen muutamine pilvenpiirtäjineen. Itse ydinkeskusta ei
kuitenkaan häkellyttävän iso ole – itse asiassa jopa päinvastoin. Perth ei tunnu miltään
miljoonametropolilta.

Kaupunki on levittäytynyt laajalle alueelle. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka kaupungista
ei löydy juurikaan kerrostaloja ydinkeskusta poislukien. Käytännössä kaikki asuvat siis
omakotitaloissa. Varsin viriileitä ja mukavia alueita löytyy paljon keskustan ulkopuoleltakin.
Kaupungin linja-auto- ja junaverkosto on varsin toimiva, ja opiskelijan matkakortilla
kaupungissa liikkuminen on todella halpaa. Lisäksi ydinkeskustan alueella kaikki julkinen
liikenne on kaikille ilmaista.
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Lisäksi upeat hiekkarannat ovat lähellä ja niitä on paljon. Käytännössä koko rantaviiva on
kilometrikaupalla leveää ja pääosin rauhallista biitsiä. Tietyt rannat ovat oivallisia myös
surffaukseen.

Yksi mielenkiintoinen seikka Perth’ssä on, ettei sen ympäriltä löydy käytännössä yhtään
mitään. Muut suuret kaupungit ovat vähintään parin tuhannen kilometrin päässä, mutta tämä
ainakin itseäni suorastaan kiehtoi. Kaupunki tuntuukin olevan hyvin uniikki.

Australiaan matkatessa aasialaisten suurta määrää ei voi olla huomaamatta. Paljon aasialaisia
löytyi niin kaupungista kuin itse yliopistoltakin. Koululla ulkomaalaisia tuntui olevan jopa
paikallista väestöä enemmän. Itsekin tutustuin reissussa huomattavasti enemmän muihin kuin
australialaisiin, mitä en pitänyt ollenkaan huonona asiana.

Harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia löytyy niin kampukselta kuin kaupungistakin
runsaasti. Ennen kaikkea urheilumahdollisuuksia on kaupungissa paljon. Surffauksen lisäksi
mm. golfarille Australia on huippu mesta, sillä golfin pelaaminen on parhaimmillaan todella
edullista. Jopa vuokramailoilla pelaaminen tuntui puoli-ilmaiselta (Suomen hintoihin
tottuneena), ja lisäksi kenttiä on varmasti kymmeniä toinen toistaan hienompia aivan
lähialueilla. Ensimmäinen 27-reikäinen klubi löytyi heti ydinkampukselta länteen, heti tien
toiselta puolen…

Kampuksella on niin ikään paljon urheiluaktiviteetteja; hieno kuntosali, beach volley -kenttiä,
maahockey-stadion, urheilukenttiä jne. Itse kävin kuntosalilla ja pelasin myös koulun
futisjengissä. Tämä futis oli siis meille tuttua soccer’ia – australialaista futista tyydyin
seuraamaan vain katsojana. Kannattaa muuten ehdottomasti käydä katsomassa ainakin yksi
”footy”-matsi.
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LOPUKSI

Mahdollisuus opiskeluun ulkomailla on loistava tilaisuus uusiin kokemuksiin niin opintojen
kuin (ennen kaikkea) reissauksen suhteen. Australiaa ja Perth’iä suosittelen ehdottomasti
kohteena, vaikkei puolivuotinen matka pelkkää lomaa aina olekaan – asiat arkistuvat ennen
pitkää myös siellä down under.
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Itselleni jäi kuitenkin vain positiivisia muistoja koko 6 kuukauden pätkästä. Vastailenkin
mielelläni kaikkiin kysymyksiin koskien matkaan hakemista, matkustamista, muuta
reissaamista, koulua, kaupunkia tai mitä vain mieleen juolahtaa. Tärkeintä ja hienointa koko
hommassa rento australialainen no worries -meininki, josta toivottavasti tarttui jotain
itsellekin.
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