Opiskelijavaihtoni Innsbruckissa

Olin haaveillut pitkään vaihto-opiskelusta ja päätin hakea kolmannen vuoden keväällä, kun pakolliset
opinnot alkoivat olla suoritettuna. Valitsin vaihtokohteeksi Itävallan Innsbruckin, sillä halusin oppia saksaa,
nähdä alpit ja matkustella Euroopassa. Myös kohdekoulun, Management Center Innsbruckin, kurssitarjonta
houkutteli. Opiskelin siellä pitkän sivuaineen Business & Management ohjelmasta englanniksi. Opinnot
poikkesivat kotikoulun insinööriopinnoista aika paljon, mutta kehittivät ryhmätyötaitoja valtavasti ja
antoivat paljon uutta näkemystä mm. johtamiseen. Oli hienoa tutustua moniin uusiin ihmisiin ympäri
maailmaa!
Saavuin Innsbruckiin helmikuun lopulla. Poikkeuksen lämpimän talven ansiosta keli oli jo melko lämmin,
mutta vuorilla oli vielä paljon lunta. Ensimmäiset kuukaudet kuluivatkin koulun ohella pitkälti rinteessä.
Tirolin maakunnassa laskettelupaikkoja löytyy noin 90, joten jokaiselle päivälle voi halutessaan valita eri
kohteen. Innsbruck tarjosi kuitenkin paljon laskettelun lisäksi; pienehkössä kaupungissa on opiskelijoita
varsin paljon, (noin 30 000) ja luonnollisesti myös opiskelijoille suunnattuja tapahtumia on riittämiin.
Esimerkiksi kelin lämmettyä joka keskiviikko opiskelijat kerääntyivät Inn-joen varrelle kuuntelemaan
musiikkia ja vaihtamaan kuulumisia. Myös opiskelija-asuntoloissa, jollaisessa itsekin asuin, on hyvin
yhteisöllinen ilmapiiri ja yleensä pihalta tai yleistiloista löytää juttuseuraa.
Laskettelun lisäksi hyvin suosittu liikuntamuoto Innsbruckissa on vaellus. Merkittyjä reittejä löytyy runsaasti
kaiken tasoisille ulkoilijoille. Myös kiipeily on suosittua, joskin vähän haastavampaa. Kävin itse paikallisella
painisalilla harjoittelemassa noin kerran viikossa, ja sain sieltä hyviä kavereita. Treenit ohjattiin saksaksi ja
melko voimakkaalla Tirolin murteella. Alkuun oli hieman vaikea saada selvää, mutta puhekielen
ymmärtäminen kehittyi vähitellen.
Itävaltalainen ruokakulttuuri on perinteiseen tapaan hyvin Keski-Eurooppalaistyyppinen. Annos pitää usein
sisällään lihaa, knödeleitä eli taikina- tai perunapalloja ja hapankaalia. Tyypillinen ruokajuoma on olut.
Positiivisena yllätyksenä opin, että Italian läheisyys ja Tirolin historia ovat vaikuttaneet kahvikulttuuriin ja
usein kahvit ovatkin espressopohjaisia. Tavallinen kahvi on nimeltään ”Verlängerter” eli pidennetty
espresso. On hyvä pitää mielessä, että Itävallassa harvoin käy maksuvälineenä kortti ja tapana on antaa
tarjoilijalle juomarahaa palvelusta.
Ihmiset olivat keskimäärin todella mukavia ja avoimia, ja paljon rennompia kuin olin odottanut. Kaikki
auttoivat aina mielellään, mutta saksan kielestä on hyvä osata ainakin perusteet. Varsinkin vanhempi
väestö puhuu pelkästään saksaa.
Innsbruckista on nopeaa ja vaivatonta matkustella ympäröiviin maihin ja kaupunkeihin. Lensin molemmilla
kerroilla Saksan Müncheniin, josta otin bussin (n. 2h) Innsbruckiin. Salzburgiin pääsi junalla myös parissa
tunnissa ja pääkaupunkiin Wieniin noin neljässä tunnissa. Pohjois-Italian kauniit kaupungit ja Gardajärvi
sijaitsevat myös niin ikään muutaman tunnin junamatkan päässä. Kerran lasketellesani huomasin alaasemalla olevani Sveitsin puolella, joten sekään ei sijaitse kovin kaukana.
Olen todella tyytyväinen vaihtokevääseeni ja suosittelen Innsbruckia lämpimästi kaikille. Kaupunki on
pienestä koostaan huolimatta todella eloisa ja turismilla on merkittävä rooli Innsbruckissa. Tästä syystä sitä
kutsutaankin Alppien pääkaupungiksi. Opiskelijavaihto oli varmasti yksi mieleenpainuvimpia kokemuksiani
ja avasi todellla silmiä. Nyt henkisesti rikkaampana on taas mukavaa olla Suomessa ja jatkaa eteenpäin.
Mukavaa kesää kaikille!
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