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1. Johdanto
Olin kevään 2013 opiskelijavaihdossa Moskovassa, Plekhanov Russian University of
Economicsissa. Olin aina miettinyt vaihtoon lähtemistä ja kun se kansainvälisen
liiketoiminnan koulutusohjelmassa oli pakollista tuli siitä konkreettinen haave. Olen lukenut
ala-asteelta asti venäjänkieltä, joten Venäjälle lähteminen tuntui luontevimmalta juuri
kielen takia. Hieman mietiskelin Moskovan ja Pietarin välillä, mutta lopulta päädyin aika
yksimielisesti Moskovaan. Halusin kauemmaksi kodista ja kaupunkiin, joka on Venäjän
politiikan ja talouden keskus. Lisäksi minulla asui muutamia ystäviä kaupungissa.
Vaihto kevät oli huima kokemus. Viisi kuukautta piti sisällään, mitä mahtavimpia
kokemuksia, ihania uusia ystäviä, mutta myös välillä suuria epätoivon hetkiä venäläisen
byrokratian rattaissa. Asuminen vieraassa massa antoi minulle rutkasti enemmän kuin
olisin koskaan voinut uskoa. Kielitaitoni kehittyi, opin selviytymään välillä erittäinkin
tukalista tilanteista, mutta ennen kaikkea opin arvostamaan omaa yliopistoani ja
suomalaista yhteiskuntaa.
Tässä matkakertomuksessa yritän tuoda esille yleisimpiä käytännön juttuja, joihin vaihtoon
valmistautuessa ja Moskovassa asuessa kohtasin. Jos harkitset Venäjälle lähtemistä ja
erityisesti Moskovaa kerron mielellään lisää.

2. Lähtövalmistelut
Valitsin vaihdon ajankohdakseni kolmannen vuoden kevään. Sain tehtyä kandidaatin
tutkielman syksyllä, mutta vaihdossa suoritettavaksi jäi muutamia kandi- kursseja. Ainakin
omasta mielestä on hyvä yrittää tehdä kandi ennen vaihtoa, koska vaihdon jälkeen
sopeutuminen ”tavalliseen” kouluarkeen on hieman haastavampaa, ja motivaatiota kandin
kirjoittamiseen voi joutua hieman etsimään.
Yleensä kilpailua Venäjän vaihtopaikoista ei ole, joten paikan saamisen suhteen ei
tarvinnut jännittää. Omaan yliopistoon ei tarvinnut lähettää mitään kielitodistuksiakaan,
joten pelkkä hakemuksen täyttäminen riitti. Haku vaiheessa, jokaisen pitää tehdä
suunnitelma vaihdonaikana suoritettavista kursseista. Kurssien ennakkovalintaan ei

kannata käyttää aivan mahdottomasti aikaa, sillä kurssit valitaan uudestaan paikan päällä,
ja ainakin itsellä koko kurssivalikoima muuttui täysin uudeksi aikataulujen ja käytännön
asioiden takia.
Paikan varmistumisen jälkeen koululle Moskovaan lähetettiin uusi hakemus, jossa kysyttiin
esim. asunnon tarpeesta (kerron asumisesta lisää seuraavassa kappaleessa). Koululle piti
lähettää myös kopiot HIV-todistuksesta, matkavakuutuksesta koko oleskelun ajalle ja
muistaakseni 5-8 valokuvaa.
Itselläni oli matkavakuutus Tapiolan kautta jo olemassaan, mutta siihen täytyi ostaa
lisäaikaa, jotta yli 3 kuukautta kestävä oleskelu on vakuutettu. Jos oikein muistan, 4
kuukauden lisäaika maksoi noin 70 euroa. Lisäksi vakuutin tavaroitani 1000 euron edestä,
joka maksoi noin 100 euroa.
Viisumin saa hommattua yliopiston kautta tulevan kutsun avulla. Kutsun saapumisessa
kesti tovin, ja sain oman kutsuni vain muutamaa viikkoa ennen lähtöä. Kutsulla haetaan
ensin 3 kuukauden yksikertaista opiskelija viisumia. Viisumia haettaessa tarvittiin taas HIVtodistus ja vakuutuspaperit. Itse hain viisumini Lappeenrannan viisumikeskuksesta, jossa
viisumista joutui kutsun ansiosta maksamaan vain 25 euron käsittely maksun ja se tuli noin
viikossa. Moskovaan saavuttua Yliopisto vaihtaa viisumin 5 kuukauden monikerta
viisumiksi, jonka avulla voi poistua ja saapua Venäjältä mielensä mukaan. Viisumeissa
kuitenkin kesti muutama viikko, joten ensimmäiseen kuukauteen ei kannata matkoja
varailla.
Alkuvalmisteluita helpotti yliopiston buddy- systeemi. Noin 3 viikkoa ennen opiskeluiden
alkua tuleville vaihtareille perustettiin Facebook-ryhmä, jossa sai kysellä mieltä
askarruttavia asioita. Lisäksi jokaisella oli oma tutor, joka oli henkisenä tukena. Oma
tutorini esim. tuli vastaan minua rautatieasemalta ja auttoi kaikissa käytännön
järjestelyissä.
Itse matkustin Moskovaan yöjunalla, joka tuntui helpoimmaksi vaihtoehdoksi tavaroiden
kuljettamisen suhteen. Lähdin itse kahdella suurella matkalaukulla. En suosittele ottamaan
hirveästi tuota enempää koska asuntolan huoneet ja kaapit ovat suhteellisen pieniä.

3. Asuminen
Jokaiselle vaihto-oppilaalle tarjotaan mahdollisuutta asua yliopiston asuntolassa. Asuntola
sijaitsi vain 5 minuutin päässä yliopistoilta ja kolmen metroaseman risteyskohdassa
(serpuhovskaya,

paveletskaya

ja

doprinevskaya).

Sijainti

Moskovan

kokoisessa

kaupungissa oli loistava, alue oli suhteellisen siistiä ja turvallista. Keskustaan oli vain
muutama metropysäkki ja Punaiselle torille käveli vain 20 minuuuttia.
Itse asuin asuntolassa, ja suosittelen valitsemaan sen ainakin aluksi, koska lähes kaikki
vaihtarit asuvat siellä. Asuntola oli remontoitu muutama vuosi sitten, ja varsinkin
vaihtareiden kerros oli erittäin siisti. Omasta huoneesta on turha haaveilla, sillä huoneet
ovat joko kahden tai kolmenhengen huoneita. Yhteinen kylppäri jaetaan 5 ihmisen kesken
ja kerroksella on yhteinen keittiö ja olohuone. Itse aluksi kauhistelin yhteisasumista, mutta
muutaman

viikon

jälkeen

sopeuduin

erittäin

hyvin.

Huoneet

jaetaan

saapumisjärjestyksissä, mutta ensimmäisten viikkojen aikana huoneita on mahdollista
vaihtaa. Esim. itse asuin aluksi 4 ranskalaisen kanssa, mutta sain onneksi vaihdettua
huonekompleksiin, jossa kaikki puhuivat englantia. Huoneissa on jokaiselle oma
kirjoituspöytä, sänky ja vaatekaappi. Keittiössä on perustarvikkeet, mutta jokaisen on hyvä
ostaa muutama oma lautanen yms.

Pyykinpesun hoitavat asuntolanvalvojat ja se on

ilmaista. Asuminen maksoin 200 euroa kuussa ja se sisälsi kiinteän netin. Vuokra
maksettiin kuukausittain käteisellä, ja sen maksuprosessi vaati useamman yliopiston
toimiston.
Asuntola havainnollistaa venäläisen yhteiskunnan piirteet parhaimmalla ja pahimmalla
mahdollisella tavalla. Sääntöjä on paljon, niiden rikkomisesta joutuu ongelmiin, mutta
viimekädessä kaikesta voi neuvotella. Tiukin sääntö, johon oli hieman vaikea sopeutua oli
asuntolan aukioloajat. Asuntolan ovet lukitaan klo 1.00 yöllä, jonka jälkeen sisään ei pääse
kun ”hätätapauksessa”. Ovet avataan uudestaan klo 6.00. Eli käytännössä jos lähdimme
baariin, oli aina valittava tullako kotiin ennen kello yhtä vai vasta kuuden jälkeen. Toki
muutaman kerran tulimme kotiin esim. klo 3.00 mutta tämän seurauksena menetimme
kulkuluvat, jouduimme vartijan puhutteluun, sekä jouduimme kirjoittamaan anteeksipyyntö
kirjeen. Lisäksi asuntolaan oli kiellettyä tuoda alkoholia. Alkuviikkoina kuri oli suhteellisen
tiukka ja ruokakasseja tarkastettiin. Loppua kohden tämä kuitenkin heltyi, mutta muiden
asuntoloiden tapaisia asuntolabileitä tuolla ei järjestetty.

Vaikka välillä kaikkien asukkaiden ja henkilökunnan hermot kiristyivät, suosittelen
asuntolamajoitusta. Kaikki vaihto-oppilaat asuvat siellä, eikä yksinäisiä hetkiä tule.
Olohuoneessa on aina ihmisiä joiden kanssa lähteä syömään, teatteriin tai baariin. Toki jos
asuntola-asumiseen kyllästyy voi myöhemmin alkaa etsiä omaa asuntoa, jota muutamat
myös tekivät. Moskova on kuitenkin erittäin kallis, ja huonokuntoinenkin yksiö huonolta
asunnolta voi maksaa 1000 euroa kuussa. Lisäksi asuntola oli superturvallinen, eikä
iltamenoista tarvinnut koskaan kävellä yksin kotiin, koska kaikki asuivat samassa
paikassa,

4. Opiskelu
Koulussa pystyi valitsemaan markkinoinnin tai rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon.
Kaikki kurssit järjestetään englanniksi, joten venäjänkielen taidottomuus ei ole este
kurssien valinnalle. Lisäksi kaikki opiskelevat venäjää tasonsa mukaisissa pienryhmissä.
Kurssien valinta oli suhteellisen vaikeaa, koska periaatteessa luennoilta ei saanut olla pois
ja moni kurssi meni päällekkäin. Luennot erosivat Lutilla koetuista hyvinkin paljon. Luennot
olivat enemmän lukiotyylisiä oppitunteja, joissa opettaja odotti kaikkien osallistuvan
keskusteluun ja kertovan oman mielipiteensä. Suurimalla osalla kursseista oli suullinen
koe, joka oli erittäin venäläistyylinen. Opettaja kyseenalaisti kaikki lauseesi ja välillä totesi
ajatuksesi erittäin huonoiksi, vaikka asiasi olisikin ollut oikea. Myöskään arvosanat eivät
perustuneet absoluuttisesti tenttituloksiin, vaan kaikki arvosanat muodostuivat opettajan
kanssa käytyjen keskustelun mukaan. Arvosanaan vaikutti tuntiaktiivisuus, tentti, ja se
miten mukava olit opettajalle ollut. Harjoitustöitä lukuun ottamatta kurssit eivät vaatineet
paljoa omaa aikaa.
Koulu alkoi heti helmikuussa ja periodin välissä oli ns lomaviikko. Todellisuudessa
lomaviikolla oli myös tenttejä, joten varsinaista lomaa ei ole. Virallisesti kevätlukukausi
kestää heinäkuun alkuun asti, mutta useat kurssit loppuivat jo toukokuun lopussa, eikä
kesäkuulla ollut kuin muutama tentti.

Marketing communication + term paper 2+2 op.
Kurssi oli markkinointiviestinnän perusteiden kurssi. Tunnilla katsottiin paljon arkielämän
mainoksia ja suhteutettiin teorioita niihin. Tunnilla käytiin paljon keskustelua kulttuurien
välisistä mainonnan eroista. Term paperin laajuus oli 10 sivua. Kurssilla oli kirjallinen tentti.

International Business 3 op.
Kurssi perustui kansainvälisen kaupan teorioihin. Luentojen lisäksi kurssilla oli case
tehtäviä ja lopputyö, jossa arvioitiin kohdemaan business- olosuhteita. Kurssilla oli
suullinen koe ja suullinen harjoitustyön puolustus, jossa opettaja kyseenalaisti työsi ja
jouduit ryhmän edessä puolustamaan ajatuksiasi.

Consumer Behavior + term paper 2+2 op.
Kurssilla opiskeltiin kuluttajakäyttäytymistä ja yleisimpiä psykologian teorioita, jotka
vaikuttavat ostajien käyttäytymiseen ja markkinointiin. Kurssilla tehtiin harjoitustyö
vapaaehtoisesta kurssin aiheesta. Kurssilla oli suullinen tentti.

Doing Business in Russia 5 op.
Kaikille vaihto-oppilaille pakollinen kurssi, joka kesti puoli vuotta. Luennoilla käsiteltiin
laajasti venäjän poliittisia, taloudellisia ja kulttuurillisia piirteitä. Kurssilla oli myös muutama
vierailija luennoitsija. Kurssin lopuksi tehtiin hieman suurempi harjoitustyö, jossa luotiin
yritykselle strategia Venäjän markkinoille. Kurssilla ei ollut tenttiä.

Venäjänkieli 10 op.
Venäjänkielen tunnit olivat ehdottomasti koulun parasta tarjontaa. Ensimmäisellä viikolla
oli tasotestit, jossa opiskelijat jaettiin 4-8 hengin pienryhmiin. Ryhmät saivat itse valita
haluamansa määrän tunteja ja siten opintopistemäärän. Oma ryhmäni valitsi maksimitunnit
ja opiskelimme 18 tuntia venäjänkieltä viikossa. Opetuksen laatu vaihteli paljon opettajan

mukaan. Oma opettajamme oli loistava, ja tunnit olivat enemmän keskustelua arjesta,
uutisista ja venäjästä. Opettajamme vei meitä paljon konsertteihin, kaupunkikierroksille ja
pääsimme mm. Moscow Fashion Week- muotinäytöksiin.

5. Elämä Moskovassa
Moskova on miljoonakaupunki, jonka maine on todellisuuttaan vaarallisempi. Yksin
pimeällä ei kannata kävellä, mutta muuten keskusta on paikoitellen turvallisemman
tuntuinen kun hiljainen Lappeenranta. Liikkuminen kaupungissa tapahtuu pääosin
metrolla, joka toimii erittäin hyvin. Metro on helppokäyttöinen kun vain oppii metron
logiikan. Tutorit avustavat opiskelijametrokortin hankinnassa, jonka avulla voi matkustaa
rajattomasti 30 eurolla.

Kortin hankinta on kuitenkin byrokraattinen prosessi ja itseltä

prosessiin meni 2 kuukautta.
Kaupunki on erittäin kallis ja tehty uusrikkaille ihmisille. Ainakin itsellä rahaa meni paljon
ruokailuun ja yleiseen elämään. Vuokrineen kuukaudessa rahaa kului 800-1000 euroa.
Ruoka on erityisen kallista niin ravintoloissa kuin kaupoissakin. Varsinkin yöelämä on
erittäin vilkasta, mutta tyyristä. Klubeille ja baariin sisäänpääsy ei ole itsestään selvyys
vaikka Suomen mittakaavalla olisin laittautunut.
Moskova on täynnä ihania museoita, konserttisaleja ja kulttuuri tapahtumia. Vaihtariporukalla kävimme suhteellisen ahkerasti kulttuurikohteita läpi. Koululta saa venäläisen
opiskelijakortin, jonka avulla useimpiin museoihin pääsee ilmaiseksi.
Yliopistolla oli oma kuntosali, johon pystyi ostamaan kuukausikortin, tosin kuukausi maksu
oli 50 euroa. Yliopisto tarjosi maksutta baletti- ja nykytanssitunteja. Tuntien opetus oli
venäjäksi, mutta hyvinkin alkeellisella kielitaidolla selvisi. Lenkkeilymahdollisuudet
keskustassa ovat hieman haasteelliset, koska autoja on paljon ja ilma suhteellisen likaista.
Koululla ei ole YTHS:n tapaista terveydenhuoltojärjestelmää, joten jos lääkäriä tarvitsee,
on turvauduttava yksityisiin lääkärikeskuksiin. Moskovassa on muutama eurooppalainen
lääkärikeskus, jossa lääkärit osaavat englantia ja hoito on hyvää. Vakuutus tietysti korvaa
hoidon, mutta ensin potilaan on maksettava lasku itse. Tämän takia olisikin hyvä olla

mukana luottokortti, koska esim. ystäväni lääkärikäynti antibioottikuuria varten maksoi 700
euroa.
Vaihtoaika tarjoaa hyvän mahdollisuuden matkustaa Venäjällä ja nähdä enemmän
”todellista” Venäjää. Välimatkat

Venäjällä

on

pitkiä

ja

matkat

puhutaan

usein

vuorokausissa. Itse teimme kesällä koulujen loputtua Trans-Siberian, eli matkustimme
junalla Venäjän halki. Lensimme ensin Vladivostokiin, josta sitten tulimme junalla 2 viikkoa
Moskovaan pysähtyen 3 Siperian kaupungissa. Suosittelen matkaa ehdottomasti, jos
matkustaminen venäläisissä junissa ei ahdista jo ennakkoon.

