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Olin tyttöystäväni kanssa opiskelijavaihdossa Australiassa vuoden 2011 keväällä. Kohdeyliopisto oli Griffith
Universityn Gold Coastin campus, joka sijaitsee Australian itärannikolla Queenslandin osavaltiossa. Australia
osoittautuikin erinomaiseksi vaihtokohteeksi täydellisen ilmaston, erinomaisten harrastusmahdollisuuksien
ja hyvän opetuksen tason ansiosta.
Hakumenettely
Opiskelupaikan hankimme Kilroy Educationin kautta, ja hakumenettely oli yllättävän helppo ja
yksinkertainen. Kun kohdeyliopisto ja suoritettavat kurssit on valittu (näitä voi vaihtaa myöhemmin),
lähetetään yliopistolle hakemuskirje ja jäädään odottamaan vastausta. Hyväksymiskirjeen saavuttua
suoritetaan lukukausimaksu ja tämän jälkeen saadulla Confirmation of Enrolment – paperilla voi hakea
sähköisen opiskeluviisumin opiskeluajaksi. Viisumi astuu voimaan myöntämishetkellä ja se umpeutuu
kuukausi lukukauden päättymisen jälkeen. Aalto-yliopistolle tuli toimittaa allekirjoitettu Learning
Agreement, josta käy ilmi vaihdon ajankohta ja suoritettavat kurssit. TOEFL-kielitestiä ei tarvinnut suorittaa,
mikäli ylioppilastodistuksen englanninkielen arvosana on vähintään M tai päättötodistuksen arvosana on 8
tai enemmän. Yliopiston tukea haettaessa tulee liitteenä olla kuitenkin todistus kielitaidosta, jonka saa
kyseisen kielen opettajalta. Myös muilta järjestöiltä kannattaa hakea apurahaa.
Gold Coast
Gold Coast on noin puolen miljoonan ihmisen kaupunki, joka on rakentunut upean 70km pitkän
hiekkarannan viereen. Gold Coast onkin myös suosittu rantalomakohde niin paikallisille kuin ulkomaalaisille
lomailijoille. Lähellä, noin 70km päässä on kahden miljoonan asukkaan kaupunki Brisbane, joka on myös
Queenslandin pääkaupunki. Kesäisin lämpötila Gold Coastilla on 28 asteen tienoilla ja talveksi se laskee
hieman alle 20 asteeseen. Talvisin yöt ovat kuitenkin viileitä. Auringonpaistetta on keskimäärin kolmesataa
päivää vuodessa (Queenslandia kutsutaankin Sunshine stateksi). Australia on myös erinomainen maa
matkustaa ja ennen ja jälkeen vaihdon kannattaakin varata aikaa reissaamiselle.
Kustannustasoltaan Australia on noin samanhintainen kuin Suomikin (vahva dollari). Usein opiskelijat
asuvat yhteisesti vuokratuissa omakotitaloissa tai kerrostalohuoneistoissa. Me asuimme Labradorin
kaupunginosassa rivitalossa kahden ruotsalaisen ja yhden kiinalaisen kämppiksen kanssa. Asunto oli siisti,
tilava ja takapihalla oli grilli sekä talonyhtiöön kuului oma uima-allas. Julkinen liikenne Gold Coastilla on
huono: busseja kulkee suhteellisen harvoin ja etenkin ruuhka-aikoina ne saapuvat harvoin oikeaan aikaan.
Useat opiskelijat ostavat auton, mutta me liikuimme lähinnä pyörällä sekä pidemmillä matkoilla käytimme
julkista liikennettä.
Opiskelu & vapaa-aika
Opiskelu Australiassa on hieman erilaista kuin Suomessa. Vaikka luentoja ei olekaan kauheasti, kuuluu
kursseihin runsaasti esseitä, esitelmiä ja ryhmätöitä. Lopputentin painotus arvosanassa on noin puolet,
joten opiskella pitää ahkerasti myös kurssin aikana. Tentin eivät kuitenkaan olleet mielettömän vaikeita
vaikka niissä olikin suhteellisen tiukat aikarajat. Itse luin vaihdossa kauppatieteellisen opintokokonaisuuden
tuotantotalouden sivuaineen jatkomoduuliksi sekä englanninkielen kurssin vapaavalintaisiin opintoihin.
Australialaiset ovat avointa ja ystävällistä kansaa. Usein ventovieraat saattavat tulla juttelemaan kuulumisia
ja bussikuskeja tervehditään usein iloisesti sekä kiitetään matkasta. Yliopistolla tuntui olevan huomattavan
paljon ulkomaalaisia opiskelijoita (sekä tutkinto-opiskelijoita että vaihtareita) ja me tutustuimmekin
enemmän vaihto-opiskelijoihin kuin paikallisiin. Suosittu paikallinen harrastus on surffaus, ja monet
opiskelijat hankkivatkin surffilaudan vaihto-opintojen ajaksi.
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Loppusanat
Vaihto-opiskelu on mielettömän hieno kokemus ja mahdollisuus. Vaihdon aikana opimme ja koimme aivan
uskomattoman paljon ja saimme ystäviä ympäri maapalloa. Englanninkielentaito myös paranee
huomattavasti, koska sitä tulee käytettyä päivittäin opiskelujen ohessa sekä arkielämässä. Suosittelenkin
varauksetta vaihto-opiskelua kaikille opiskelijoille.
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