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ALKULÖPINÄT
Päätin hakea opiskelijavaihtoon jo ensimmäisen opiskeluvuoteni jälkeen. Kuitenkin toisena vuotena
tulematta valituksi sekä tämän jälkeen koulussa tapahtuneiden leikkausten vuoksi oma suosikki
vaihtokohteeni poistui vaihtoehdoistani. Oli siis mietittävä uusi vaihtokohde…
Lännen ja Venäjän vastakkainasettelu sekä suurvaltojen kinastelut ovat olleet jatkuvasti otsikoiden ja
keskustelujen aiheena. Tästä syystä ja kenties Venäjän ”mystisyyden” vuoksi työelämässä
arvostetaan suuresti Venäjään liittyvää asiantuntemusta. Juuri tämän takia päätin hakea
opiskelijavaihtoon Venäjälle, eritoten länsimaalaistuneeseen kulttuurin pääkaupunkiin, Pietariin.
Lisäksi ennen vaihtoon lähtemistäni olin opiskellut venäjän kieltä jo useamman vuoden ajan, joten
kynnys itselleni lähteä Venäjälle ei ollut niin korkea.
Lähdin vaihtoon syksyllä 2016 St.Petersburg University of Economics yliopistoon. Tässä
matkaraportissa käyn läpi lähtöön liittyvistä sekä käytännön asioista, vaihtokohteen kursseista sekä
elämisestä vaihto-opiskelijana Venäjällä. En tahdo kerrata kaikkia samoja asioita, mitä aikaisemmissa
raporteissa kerrotaan, joten vuorossa on siis jotain samaa ja jotain eriä! Pyyhi nyt siis ennakkoluulot
mielestäsi, ota mukava asento sohvan pohjalla, tee muistiinpanoja ja valmistaudu intensiiviseen
vaihto-opiskelija info-bläräykseen!

ENNEN VAIHTOON LÄHTÖÄ
LUT:in kansainvälinen toimisto ilmoitti vaihtoon valituksi tulemisesta melko pian hakuajan
päätyttyä. Aikaisemmin Venäjä ei ollut ollut kovin suosittu vaihtokohde, mutta tällä kertaa toimisto
ilmoitti, että Venäjälle oli jopa tunkua (mikä ilmentää Venäjältä saatavan kokemuksen nousevaa
suosiota työelämässä). ”Joskus se kortti käy kirkonmiehelläkin” toteaisi Ville Nieminen minun
valitsemisesta vaihtoon kolmannella yrittämällä!
Valituksi tulemisen jälkeen vaihto-yliopisto lähetti opiskelijoille sähköpostia, jonka kautta pääsi
täyttämään kyseisen yliopiston oman hakemuslomakkeen. Lisäksi vaihto-yliopisto tarvitsi kopion
passista (huom! passin tulee olla vähintää 6 kk voimassa vaihdon päättymisestä!), jotta he pystyivät
lähettämään kutsun Venäjällä opiskelua varten. Kyseinen kutsu tarvitaan opiskelijaviisumia
anottaessa ja vaihto-yliopisto lähetti kutsun kirjeitse. Asioiden eteneminen Venäjällä vie tunnetusti
muutaman hetken kauemmin kuin mihin me olemme tottuneet, joten tässä kutsussa voi mennä kauan
tai erittäin kauan… Itselläni alkoi tulla jo viisumin anomisen takaraja vastaan (viisumin käsittelykin

vie useamman viikon) ennen kuin kutsu tipahti postiluukusta. Onneksi minulla oli jo kaikki muut
tarvittavat dokumentit haalittuna kasaan kattavien infotilaisuuksien ja matkaraporttien ansiosta!
Opiskelijaviisumin anomista varten tarvitset seuraavat dokumentit (kuva kutsun ohjeista alla):
-

Passi (voimassa vähintään 6 kk vaihdon/viisumin loppumisesta)

-

Passikuvia (värillisiä ja mattapintaisia, не волнуйтесь/älä huoli valokuvaajat kyllä tietää mitä
tarvitset viisumia varten)

-

Negatiivinen HIV-todistus (YTHS:ltä tämän saat nopeasti)

-

Todistus vaihdonajan voimassa olevasta matkavakuutuksesta

-

Vaihto-yliopistolta saapunut kutsu

Pietarin yliopiston kutsu ja tiedot tarvittavista asiakirjoista.
Anottu opiskelijaviisumi oli muistaakseni noin 70 €:n luokkaa ja tällä olit oikeutettu menemään
Venäjälle vain kerran. Tällä viisumilla ei kuitenkaan voida kattaa koko vaihtoa (vaikka olisit vain
yhden lukukauden). Venäjälle päästyäsi, jahka rattaat on saatu hiljalleen pyörimään, aletaan vaihtoopiskelijoille hakea monikertaviisumia. Tämän byrokraattisen monivaiheisen käsittelyn onneksi
hoitavat vaihto-yliopiston kansainvälisen toimiston koordinaattorit. Heille tarvitsee antaa myöskin
negatiivinen HIV-todistus, kopio matkavakuutuksesta, passikuvia, noin 20 €:n edestä ruplia sekä
passi ja maahantulokortti.

Tässä vaiheessa on syytä tuoda puheeksi jälleen Venäjän verkkaiset käsittelyajat. Säästyäksesi
suuremmilta pettymyksiltä tai ettet joudu syömään sanojasi retkisuunnitelmista rajan yli on syytä
ottaa huomioon, ettei tämä monikertaviisumi tule olemaan valmis kuin vasta vaihdon loppupuolella.
Venäjän sisällä reissaaminen tulee onnistumaan, kunhan et ylitä Venäjän rajaa, jolloin olet käyttänyt
ensimmäisen kertaviisumisi käynnin Venäjällä. Tämä tuli monelle suomalaiselle yllätyksenä, sillä he
olivat suunnitelleet monet Suomen-matkat vaihdon ajalle, mutta monikertaviisumi saapui vasta
opintojen viimeisen kuukauden aikana.

VENÄJÄLLE SAAPUMINEN
Matkustaminen Venäjälle käy varsin kätevästi junalla. Tietyt linja-autoyhtiöt ajavat myös matkustajia
Venäjän ja Suomen välillä, mutta matkanteko kestää kauemmin ja rajalla voi kohdata mitä
kummallisimpia ongelmia. Vaihdon aikana esimerkiksi erään opiskelijattaren ystävä vietti monta
tuntia yöllä Venäjän rajalla, kun linja-autosta löytyi sinne kuulumaton ”sähköä tuottava kuutio” (lue
aggregaatti) ja tämän alkuperää sekä omistajaa käytiin kuulustelemaan. Moisilta turhilta
viivästyksiltä vältyt helpoiten, kun valitset Allegron ja paahdat kiskoilla parissa tunnissa ulkomaille!
Saavuin Venäjälle Allegrolla viikkoa myöhemmin mitä Pietarin koordinaattorit olivat kaikilta
toivoneet. Saapumisesta tuli ilmoittaa hyvissä ajoin Pietarin yliopiston koordinaattoreille, sillä he
järjestivät juna-asemalle tuutorin tai koordinaattorin sinua vastaan. Junaan astuessa konduktööri
ojensi matkustajille maahantulokortin, jonka tärkeyttä Venäjällä ei voi sanoin kuvailla! Tämä tuli
täyttää huolella viisumitietojen mukaan. En ole vielä tähän päivään mennessä täysin käsittänyt
maahantulokortin ja maassa suoritettavan rekisteröinnin tarkoitusperää, mutta jos jommankumman
lappusista satut hävittämään tai et pysty niitä miliiseille näyttämään (itse en joutunut kertaakaan
vaihdon aikana kyseiseen tarkastukseen)… you gonna have a bad times ahead! Joka tapauksessa,
Pietariin saapuminen on tehty uusille vaihto-opiskelijoille erittäin helpoksi! Allegro laiturista ulos
astuttaessa yliopiston vaihto-koordinaattori oli minua nimilapun kanssa vastassa. Minulla oli
varattuna muutama rupla takin taskussa, jotta pääsen maassa helposti alkuun (älä kuitenkaan vaihda
älyttömästi ruplia Suomessa, sillä kurssit ja välityspalkkiot ovat marginaaliset paikanpäällä. Nosta
mieluummin käteistä matkaan ja vaihda koulun vieressä olevasta ”HC Bank” pankista). Täyteen
ahdetun lätkäkassini vuoksi päädyimme yhteisymmärrykseen ja hyppäsimme bussiin, joka vei meidät
aivan koulumme viereen.
Voisin väittää, että yliopistomme (UNECON) sijainti on Pietarin vaihtokohteista se kaikkein paras!
Pietarin pääkatu Nevskiy Prospekt on aivan kiven heiton päässä puhumattakaan ravintoloista,

kaupoista, pankeista, metroasemasta ja vaikka punttisalista. Kuten jo mainitsin, koulun vieressä on
parhaimman kurssin omaavaksi todettu pankki. Vain 10 minuutin kävelymatkan säteellä opiskelijalle
löytyy kaikki vaihdon aikana tarvittava!

Koululta noin 200 m päässä oleva Nevskiy Prospekt
Kampusalueelle saapuessa rekisteröidyin ”dormiin” eli opiskelija-asuntolaan koordinaattorin
avustuksella. Tietojen vaihdon ja yhden vaaditun passikuvan jälkeen minulle ojennettiin kulkukortti,
huoneen avain sekä vaaleanpunainen ”propuska”, jolla todensin itseni dormin asukkaaksi. Tätä
propuskaa tuli esitellä ensimmäisinä viikkoina dormin henkilökunnalle sekä aina yliopiston
kulunvalvojille. Kun olin saanut itseni kokoisen säkkini raahattua dormin ylinpään kerrokseen,
siirryimme yliopiston kansainväliseen toimistoon suorittamaan rekisteröitymisen.
Toimistolla henkilökuntaan kuuluvat koordinaattorit olivat erittäin ystävällisiä ja auttavia. Sain heiltä
rekisteröintitodistuksen, kopion kaikista tärkeistä lappusista (passi, maahantulokortti, rekisteröinti,
viisumitiedot) ja opiskelijakortin. Periaatteessa tätä paperinippua tuli kantaa aina mukana, sillä ei
koskaan tiennyt missä ja milloin joku haluaa nähdä jonkun näistä lippulappusista. Esimerkiksi
opiskelijakortilla moniin nähtävyyksiin ja museoihin (ja Subwayhin!) sai alennuksia!
Jotta vaihtoelämä olisi alusta asti mahdollisimman helppoa, kannattaa hankkia venäläinen liittymä
puhelimeen heti ensimmäisinä päivinä. Koulu järjesti ensimmäisillä viikoilla päivittäin
mahdollisuuden hankkia koulun yhteistyökumppanin tarjoamia liittymiä, mutta mielestäni on

järkevintä käydä kilpailuttamassa liittymäntarjoajat. Itse hankin rajattomalla datalla, 200 minuutilla
ja viestillä varustetun liittymän MTC nimiseltä ketjulta, joka kustansi vain noin 15 ruplaa
vuorokaudessa. Tähän liittymään, niin kuin moniin muihinkin pre-paid liittymiin, tuli käydä
lataamassa lisää rahaa aina silloin tällöin (maksaminen onnistui jopa koulussa olevasta automaatista).
Dormilla, koulussa ja monissa ravintoloissa/kahviloissa toimi Wi-Fi.

DORMISSA ELÄMINEN
Dormit, joihin vaihto-opiskelijat sijoitettiin asumaan, sijaitsivat yliopiston (entisen pankin)
sisäpihalla. Toisin sanoen, luennoilta myöhästymistä ei voinut pistää ruuhkan tai muun vastaavan
syyksi, sillä luokkaan käveli muutamassa minuutissa yliopiston pihan poikki. Asuntoloita pihaalueella oli kaksi. Toinen dormeista (7-lestnitsa) oli muutama vuosi sitten remontoitu, kun taas
toisesta dormista (8-lestnitsa) pystyi aistimaan neuvostoliiton ajan.
Uusi dromitori oli käsitykseni mukaan pääsääntöisesti ”studio” eli yhden hengen huoneita. Jokaisessa
oli oma WC ja suihku, mikä monelle oli tärkeää. Kuitenkin tässä dormitorissa asukkaat jakoivat
yhteisessä keittiössä olevat kaksi pientä jääkaappia. Itse kävin kyseisessä dormissa vain kerran
tekemässä ryhmätyötä, enkä tavannut talossa ketään. Asukkaat olivat mielestäni kuin
hotellihuoneissa.
Itse asuin vanhemmassa dormissa. Huoneet olivat pääsääntöisesti kahden hengen huoneita (lue: yksi
huone ja sängyt vastakkaisilla seinillä!). Olin yhteydessä Pietarin koordinaattoreihin jo hyvissä ajoin
ja toivoin studio huonetta, jonka lopulta sain tästä kasi-dormista. Kahden hengen huoneissa oli
sänkyjen lisäksi kaksi työ- ja yöpöytää, vaatekaapit molemmille sekä jääkaappi. Samoin studiohuoneissa, mutta vain yhdelle hengelle. Keittiötilat olivat täälläkin yhteiset, mutta uunit poistettu
molemmista dormeista (turvallisuus!). Tässä dormissa WC-tilat olivat yhteiset (pesukone, 2 vessaa,
2 lavuaaria, yksi suihku). Täällä oli myös oleskelutila käytävillä, johon monesti kerroksen asukkaat
kokoontuivat rupattelemaan, nauttimaan virvokkeita ja kuuntelemaan poppia. Dormilla aina törmäsi
johonkin vaihtariin, joka halusi jäädä rupattelemaan ja kokonaisuudessa yhteishenki kukoisti! Osa 7dormilaisistakin valui iltaisin meidän puolelle, sillä heillä ei ollut samanlaisia ”marttakerhoja”.

8-Dormin 5.kerroksen pikkujoulut!
Dormissa kävi siivoojat päivittäin (jokaisella kerroksella oli oma erittäin mukava ja auttava siivooja),
jotka pitivät asuntolaa niin puhtaana kuin eri kulttuurien asukkaiden seassa sen pystyi pitämään.
Roskat tuli viedä pihalla olevaan lavaan (…älä kysy lajittelusta). Tiistaisin oli lakanasulkeiset; jätit
likaiset lakanasi oven viereen myttyyn ja, kun tulit koulusta takaisin, lakanat olivat taianomaisesti
puhdistuneet ja viikkaantuneet sängyllesi! MAGIC! Huoneen siivous oli omalla vastuulla, mutta
siivousvälineet eivät olleet kovin kummoiset. Vaikka huonetta, vessoja ja käytäviä siivottiin useasti,
kannatan halpojen lipokkaiden hankkimista!
Vuokra tuli maksaa joka kuun kymmenenteen päivään mennessä. Dormin vahtitädiltä sai nimellä
varustetun maksukuitin, joka kourassa tuli marssia lähellä sijaitsevaan Sberbankiin. Yhden hengen
huone oli hinnaltaan noin 30€ kalliimpi kuin tuplahuone. Tuplahuone maksoi noin 100 euroa per
henkilö. Joka kuun vuokranmaksu oli aina jännittävä tilaisuus, sillä pankit keksivät aina jonkin
ongelman siellä asioidessa. Teoriassa maksu tapahtui seuraavasti: varaa käteistä vuokran verran (+ 1
rupla komissiota), ota passi ja maksukuitti mukaan. Käytännössä pankki halusi meidän avaavan
luottotilin maksua varten, mutta esittämällä hölmöä ja tuputtamalla käteistä vuokran sai maksettua.
Maksusta saatiin kuitti, jonka kanssa tuli marssia takaisin dormitädin luokse. Näitä kuitteja on syytä
säilyttää koko vaihdon ajan, sillä maksut pitää todentaa vaihdon päätyttyä.

Yliopistolta korttelin päässä sijaitsee lähin lähikauppa Diksi, josta saa kaikki tärkeimmät tarpeet.
Diksiltä vielä muutama kortteli lisää ja saavut Sennaja Ploschadille, jonka läheisyydestä löytyvät
suurempi Perekrestok ruokakauppa laajoine valikoineen, elokuvateatteri, ostari ja itselle tärkeä
lisäravinnekauppa. Perekrestokilla tuli käytyä varmasti eniten laajemman valikoiman vuoksi.
Sadovaja katua kävellessä voit myös bongata lounasravintola Sel Poelin, josta saat itse kasata ruokasi
ja maksat painon mukaan.
Myös lähin kuntosali on aivan yliopiston vieressä. FitFashion on Pietarin yksi maineikkaimmista
kuntosaleista, jota ovat käyttäneet monet tunnetut Venäläiset urheilijat (esim. Fedor Emelianenko).
Hinta kuussa on noin 60 € luokkaa, mutta tilojen siisteyttä, asiakaspalvelun laatua, personal-rainerien
ystävällisyyttä ja vakioasiakkaiden tuttavallisuutta en pysty kyllin kehumaan! Halvemmat salit olivat
kauempana Nevskiyllä ja huhujen mukaan paljon ahtaampia ja ruuhkaisempia. Kyseinen sali oli
kolmessa kerroksessa ja kortin hintaan kuului ryhmäliikuntatunnit, muutamat PT-tunnit sekä fyssarin
tarkastus. Suosittelen!

FitFashionin cardio-valikoimaa

OPINTOJEN SUORITTAMINEN UNECONISSA
Vaikka vaihto alkoi syyskuun alusta, virallisesti kurssit alkoivat vasta lokakuun alulla. Tässä oli siis
hyvää aikaa kierrellä nähtävyyksiä ja paikkoja ennen kuin ryhmätyöt ja esitykset alkoivat toden teolla.
Ensimmäisen parin viikon aikana vaihto-oppilaille järjestettiin muutamia opiskelijatapahtumia, jotta
kaupungin muitakin vaihtareita pääsi tapaamaan. Vaihto alkoi siis melko rauhallisin merkein ja
kaupunkiin pääsi asettumaan hyvin.
Yliopistolla oli mahdollista valita kursseja, jotka käsittelivät esimerkiksi Venäjän kulttuuria,
ulkopolitiikkaa tai liiketaloutta. Valitsin monia ulkopolitiikkaa käsitteleviä kursseja sekä muutamia
Venäjän markkinoita käsitteleviä kursseja. Kurssit olivat pääsääntöisesti kolmen opintopisteen
laajuisia. Niihin kuului lähes poikkeuksetta ryhmätyön… tai no... ennemminkin esitelmän tekeminen.
Venäjää tuli opiskella 13 tunnin tai 16 tunnin verran viikossa riippuen valitusta laajuudesta. Harva
venäjän kielen opettaja puhui englantia, joten venäjää puhuttiin erittäin paljon ja sitä oppi väkisin.

Hmm…

Kursseja voisi kuvailla intensiivikursseina. Kurssia käytiin putkeen noin viikon verran neljä tuntia
päivässä. Tunnit saattoivat olla aamupäivästä iltapäivään tai illan suusta myöhään iltaan (9-13 / 1418 / 17-21). Välillä oli siis joustettava aamulla olleista venäjän kielen kursseista tai illan riennoista.
Kaiken kaikkiaan kurssit eivät olleet erittäin vaativia. Kuten jo mainitsinkin, melkein kaikissa
kursseissa tehtiin esitelmä kurssin muutaman viimeisen päivän aikana. Aktiivisuus ja pohdinta
palkitaan jokaisella kurssilla. Kurssitarjonta on ilmeisesti vaihdellut vuosittain, joten on hankala
ennustaa mitä kursseja tulevina vuosina on mahdollista valita. Alla on kuitenkin valitsemani kurssit
kommentteineen:
Five Strengths of a Leader
Espanjalainen luennoitsija NATOsta. Pohdittiin hänen kirjansa kautta, minkälainen on hyvä johtaja.
Paljon pieniä esiintymisiä ja pohtiva kirjoitelma, joista muodostui kokonaisuus arvosanalle.
Corporate Social Responsibility
Mietittiin mitä yritysvastuu merkitsee ja miten yrityksissä otetaan yritysvastuu huomioon. Artikkelien
lukemista, tunneilla tehtäviä case tehtäviä ja ryhmätyö. Lopuksi nettitentti.
Green Economics & Policy
Kävimme läpi eri ohjauskeinoja, joilla yrityksiä ohjataan ympäristöystävällisempään toimintaan.
Lisäksi ryhmätyö valitusta maasta, jossa analysoitiin maan ympäristöpolitiikka. Lisäksi tentti.
Russia and WTO
Kuivaakin kuivempi kuuntelu kurssi, kuinka WTO on syntynyt, mitä se tekee, miten Venäjä on siihen
liittynyt ja mitä vaikutuksia liittymisestä on ollut. Ryhmätyö eri Venäjän liiketoiminnan sektoreista.
Tentti näistä esityksistä.
Corporate Governance and Internal Control
Erittäin intensiivinen kurssi yritysten auditoinneista ja riskien ennaltaehkäisystä. Suuresta yrityksestä
tullut luennoitsija-neito, joka todella osasi hommansa! Kurssilla aktiivisuus ja ison casen työstäminen
muodostavat arvosanan.

Competitive Strategies in Russian Markets
Venäjän markkinoiden analysointia eri käytännön esimerkkien kautta. Mikä toimii Venäjällä ja mikä
ei? Ryhmätyö suomalaisista firmoista, jotka ovat hiljattain astuneet Venäjän markkinoille. Lopuksi
tentti.
Russia and the World: foreign policy
Maineikas luennoitsija ja ulkopolitiikan osaaja piti meille pohtivan luennon Venäjän ja Lännen
vastakkainasettelusta. Artikkelien lukemista ja niistä keskustelua. Nopea tempo kurssilla. Tentti.

VAPAA-AIKA
Kurssien ollessa viikon mittaisia intensiivirykäyksiä, meille jäi paljon vapaata aikaa käydä
katsomassa eri nähtävyyksiä, historiallisia rakennuksia tai tehdä retkiä eri kaupunkeihin. Yliopiston
sijainti on erittäin lähellä Pietarin maineikkaimpia nähtävyyksiä, joten kohteissa käynti oli erittäin
vaivatonta. Koordinaattoreiden järjestämä Moskovan reissukin sujui erittäin helposti.
Suuri ja mahtava Neva-joki on todella lähellä yliopistoa. Nevan läheisyydessä on erittäin paljon
nähtävyyksiä, jotka ovat välttämättömiä nähtävyyksiä kaupungissa ollessasi. Näitä ovat esimerkiksi
Iisakin kirkko, Kuntskamera, Eremitaasi, Pietaripaavalin linnoitus ja kesällä varsinkin Summer
Garden. Aivan koulun vieressä ovat Kazanin tuomiokirkko, Verikirkko ja Gostinij Dvor. Nevskiyn
toisesta päädystä löytyvät Moskova rautatieasema ja suuri ostoskeskus Galleria. Merkittävimpien
kohteiden löytämiseen ja Pietarissa suunnistamiseen kannattaa käyttää TripAdvisoria tai Yandex
Maps ohjelmia puhelimessa. Kauempana (etenkin kesäiseen aikaan) kannattaa käydä Katariinan
palatsissa (Pushkinissa) ja ainakin Pietarhovissa.

Smolnan nunnaluostari

Helpoiten kaupungissa matkustat jalan tai julkisia hyödyntämällä. 5 miljoonan kaupungissa taksin
käyttäminen voi viedä naurettavan kauan! Pietarissa kuitenkin toimii julkisten yhteistoiminta erittäin
hyvin. Metroasemalta saat ostettua matkakortin, johon sinun kannattaa ladata saldoa (EI SIIS X
MÄÄRÄÄ MATKOJA VAAN RUPLIA). Tällöin kortti käy metroon, ratikkaa, busseihin ja
sähkölinjureihin. Matka metrolla tai bussilla maksaa noin 30-40 ruplaa ja taksitkin ovat erittäin halpa.

Kannatan julkisia, jopa koreiden metroasemien takia!
Muutenkin matkustaminen Venäjällä on edullista, joten eri kaupunkien kiertäminen on kanssa erittäin
mukavaa kulttuurin nauttimista. Kävimme esimerkiksi päiväreissulla historiallisessa Novgorodissa,
joka kustansi jokaiselle vain rapiat kymmenen euroa. Vaihto-koordinaattorit järjestivät meille myös
mahdollisuudet matkustaa Viipuriin ja Moskovaan. Tämän lisäksi monet vaihto-oppilaista järjesti
omissa ryhmissään retkiä esimerkiksi Sotšiin tai Muurmanskiin. Retkien lisäksi vaihto-tuutorit
järjestivät paljon erilaisia juhlia klubeilla ja tapahtumia ympäri kaupunkia. On siis sanomattakin

selvää, ettei välttämättä kaikkialle kerkeä, mutta mielestäni kannattaa osallistua mahdollisimman
moneen tapahtumaan!
Vaihtomme aikana ruplan kurssi oli melko suotuisa meille, joten esimerkiksi ruoan hinta oli erittäin
alhainen. Kaupunki ja Nevskiy Prospekt on täynnä erilaisia ravintoloita ja kahviloita, joista lounaan
sai noin 250-400 ruplan hintaan. Kaupassa jauheliha- tai kanan rintafilepaketti maksoi noin saman
verran. Rajallisten ruoantekovälineiden ja loppuun kulutettujen paistinpannujen käytön jälkeen
totesimme, että helpoin tapa elää Pietarissa on käydä ulkona syömässä. Ja sehän passasi! Pitkien
ravintolailtojen hinnaksi jäi noin 15-25 €, joka on mielestäni kohtuuhinta Suomeen verrattuna.
Venäjällä ollessasi sinulla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus käydä kokemassa maailman
huippujen teatteri- tai balettinäytöksiä, oopperoita tai vaikka lätkäpelejä. Hinnat ovat suhteessa
edullisempia kuin Suomessa, vaikka melko kalliita silti. Mutta voin taata, ettei vastaavia esityksiä
tule ihan joka jampalle vastaan elämänsä aikana! Pietarissa myös näkyvät Venäläiset juhlapyhät.
Tapahtumia järjestetään kaduilla ja aukioilla, joista kyllä saat tietoa koordinaattoreilta tai vaihtareilta.
Paraatit, ilotulitteet, tanssit ja valoshowt ovat tyypillisiä Venäläisissä juhlissa. Kannattaa siis käydä
katsomassa ja kokemassa!

Valojen festivaali Iisakin kirkolla

ENNEN KOTIIN LÄHTÖÄ
Syyslukukautena kurssit (lähes kaikki) loppuivat jouluun. Vaikka viisumioikeus oli meillä
tammikuun loppuun asti, monet palasivat kotiin juuri ennen jouluaattoa. Osa vaihtareista tahtoi vielä
palata tammikuuksi takaisin katselemaan paikkoja ja matkustamaan ympäri Siperiaa. Ennen kotiin
paluuta on syytä varata muutamat päivät ”lähtöselvityksen” tekemiseen.
Ennen kuin voit lähteä yliopistolta kotiin, sinun tulee kerätä allekirjoituksia eri tahoilta. Nämä
kiikutetaan vaihto-koordinaattoreille, jolloin he tarjoavat lämmintä kättä ja toivottavat mukavaa
loppuelämää. Tarvitset seuraavat allekirjoitukset:
-

Siivoojan kuittaus, että huoneesi on kunnossa

-

Dormin päälliköltä, että käytännön asiat ja vuokrat ovat kunnossa

-

Kirjaston tädiltä, että kirjat ovat palautettu ehjänä

-

Kirjanpitotoimistosta, että vuokrat ovat edelleen kunnossa

-

Kirjanpitotoimisto 2:sta, että saat leiman vuokrien ollessa vieläkin kunnossa

Prosessiin kannattaa varata muutama päivä pelivaraa, sillä siivoojan tai muiden henkilöiden
tavoittaminen voi olla erittäin hankalaa. Itselläni tuo kuitenkin sujui muutamassa tunnissa, lukuun
ottamatta siivoojan tavoittamista.
Kuten jo joistakin matkaraportin kohdista on voinut ymmärtää, Venäjällä asioiden ratkeaminen voi
kestää odotettua pidempään. Samoin kävi myös kurssien arvosanojen kanssa. Vielä tänä päivänä
matkaraporttia kirjoittaessa, kuukausi vaihdon päätyttyä, en ole saanut tietää kolmen kurssini
arvosanoja. Tavat ymmärtäneenä, tästä ei kannata huolestua. Vaihto-koordinaattorit tekivät kyllä
kaiken, mitä lupasivat, vaikka hitaasti. He myös lupasivat lähettää opintosuoritteen arvosanojen
kanssa sekä sähköpostitse että postitse. Kävin allekirjoittamassa Certificate of Attendance paperin
ennen lähtöäni, jonka LUT haluaa palatessasi. Nyt vain odotan opintosuoritetta, jotta voin aloittaa
hyväksi luettavien suoritteiden anomisen.

LOPPU LÖPINÄT
Kaiken kaikkeaan vaihto antoi paljon enemmän kuin se otti! Vaikka kurssit eivät olleet verrattavissa
oman yliopiston tasoon, saattoi niiden kautta oppia venäläisestä ajatusmaailmasta ja
maailmankuvasta erittäin paljon. Loppujen lopuksi, onko se opintojen suorittaminen kaiken tärkeintä
vaihdossa ollessasi? Venäjän kieltä oppi ja paransi aivan huomaamatta, kunhan vain rohkeasti käytti

kieltä! Mahdollisuuksia parantaa kielitaitoa tai tutustua paikallisiin ikätovereihin on tarjolla, vaikka
kuinka paljon… Olisi siis varsin hölmöä olla käyttämättä moista tilaisuutta ja treenata kieltä sekä
tutustua ihmisiin nyt kun on Venäjällä!
Venäjälle mentäessä mukaan pitää ottaa reippaasti mielenrauhaa, seesteisyyttä, kärsivällisyyttä ja
avoimuutta. Paikalliset tavat poikkeavat paljon meidän totutuista rutiineista, joten tähän kannattaa
varautua jo etukäteen. Liika intoilu siisteydestä, melusta ja järjestyksestä kannattaa jättää odottamaan
kotiinpaluuta, sillä niiden kanssa vaihdossa keskityt aivan vääriin asioihin. Oikealla varautumisella
ja asenteella Pietari on erittäin mukaansatempaava ja äärettömän mielenkiintoinen kaupunki.
Puolikas opiskeluvuosi ei edes riittänyt kokemaan kaikkia sen tarjoamia kokemuksia!
Vaihdossa opin arvostamaan kotimaamme puhdasta vettä (kädet ovat vieläkin känsillä kannetuista
vesitonkista!), jota voimme huoletta laskea suoraan hanasta kurkkuumme. Tämän lisäksi Suomen
hiljaisuus ja luonto nousevat entistä korkeampaan asemaan! Vaikka suurkaupungit ovat kiehtovia,
rakastan Suomen luontoa ja maamme rauhallisuutta. Joustavuus ja kärsivällisyys kehittyivät myös
vaihdon aikana huomattavasti melkoisten byrokraattisten pyörteiden vuoksi. Kaiken kaikkiaan
suosittelen Pietaria loistavana vaihtokohteena! Kokemuksena vaihto on aivan mieletön, josta itsellesi
jää tarinoita muisteltavaksi ja kerrottavaksi loppuelämäksesi. Ota siis reppu selkään ja lähde
kokemaan Venäjän hyytävän lämmin syleily!!!

До свидания!
-Erkko

