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1. Lähtöön valmistautuminen
Vaihtoon lähtemiseen liittyy paljon hoidettavia asioita paperihommista ihan käytännön asioihin
liittyen. Ongelmatilanteissa yliopiston kansainvälisestä toimistosta saa hyvin apuja.
Asunnon hakeminen tehdään samalla lomakkeella kun yliopistoon hakeminen. Sieltä valitaan
haluaako asua yksin vai soluasunnossa. Asuntokohteet voi myös laittaa suosikkijärjestykseen.
Paderbornin opiskelija-asunnot olivat pääosin kohtuullisen siistejä. Vuokrat vaihtelivat soluasuntojen
hieman alle 300 euron vuokrista kaksioiden hieman yli 400 euron vuokriin. Suurin osa vaihtoopiskelijoista Paderborinissa asuivat Vogeliuswegilla, Peter-Hille Wegillä tai Mersinwegillä. Kaikki on
hyvä sijainteja lähellä yliopistoa ja bussiyhteyksiä. Itse asuin Mersinwegillä, joka oli rakennuksena
erittäin siisti. Siellä asui myös paljon muita vaihto-opiskelijoita ja myös paikallista väkeä. Sama
rakennus toimii myös hotellina. Asunnon hakemisen jälkeen Paderbornissa asuntoja välittävä
Studierendenwerk Paderborn lähettää asuntoehdotuksen tarjolla olevasta mahdollisuudesta.
Tarjouksessa lukee vuokra-aika, yhteyshenkilön tiedot ja muuta yleistä tietoa. Itse jouduin kysymään
usean sähköpostin avulla lisätietoja, mutta lopulta sain asunnon tuota kautta. Asunnot ovat yleensä
kalustettuja, mutta ainakaan Mersinwegillä asunnossa ei ollut astioita, peittoa ja tyynyjä tai muita
päivittäisessä asumisessa tarvittavia asioita.
Vakuutusasiat kannattaa tarkistaa ennen matkaan lähtöä. Matkavakuutuksen riittävän pitkä
voimassaolo ulkomailla kannattaa tarkistaa, sillä se on välttämätön on olla ulkomailla. Lisäksi
matkatavaravakuutus on aina hyödyllinen olla, jos se ei kuulu normaaliin matkavakuutukseen.
Eurooppalaisella matkavakuutuskortilla saa hoitoa akuuteissa tilanteissa. Lisäksi siihen kuuluu
jatkuva suomenkielinen puhelinpäivystys jos tarvitsee nopeasti apua. Se oikeuttaa saamaan
välttämättömät hoidot reissussa. Oman kokemukseni perusteella lääkärit ja sairaanhoitajat puhuivat
erittäin heikosti englantia. Muutama sana saksaa on hyödyllistä opetella ennen reissuun lähtöä.
Saksa tunnetaan käteisen rahan ihmemaana ja sitä se myös onkin. Suomalaisilla pankkikorteilla saa
kuitenkin onneksi hyvin nostettua rahaa monessa paikassa. Paderbornissa hyviä paikkoja ovat
esimerkiksi Sparkasset, joita löytyy muun muuassa yliopistolta ja keskustasta. Itse en tarvinnut
saksalaista pankkitiliä vaihdon aikana.
Lähdin reissuun suomalaisella puhelinliittymällä, samalla mitä käytän Suomessa normaalistikin. Se
osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä suomalaiset liittymät tarjoavat usein 10-15 gb ilmaista dataa EU-

alueella ja puhelut kotimaan hinnoilla EU-alueella. Mainittakoon, että saksalaiseen tavalliseen
liittymään kuuluu vain 2 gb ilmaista dataa ja lisämääristä maksetaan ekstraa.
Mukaan kannattaa pakata kaikki tarpeellinen, mutta laukkuihin kannattaa jättää myös tilaa, sillä
reissussa on melkein välttämätöntä ostaa uusia vaatteita ja muita tavaroita, jotka on mukavat
rahdata myös takaisin Suomeen.

2. Saapuminen Paderborniin
Itse varasin lennot Helsingistä Dusseldorfiin ja sieltä jatkoin junalla Paderborniin. Lentolippujen
hinnat vaihtelevat kyseiselle välille 80-150 euron tietämillä. Yhteys on kuitenkin nopea ja
Dusseldorfista on hyvät yhteydet Paderborniin. Junia menee noin tunnin välein ja osa on jopa suoria
yhteyksiä. Esimerkiksi Deutsche Bahnin RE11 juna kulkee suoraan Paderborniin alle kahdessa
tunnissa. Paderbornin sisällä on helppo liikkua busseilla ja niillä alkuun pitkälle kun muistaa UNIlinjan, joka vie aina yliopistolle.
Kun saavuin Paderborniin tapasin buddyni, joka oli paikallinen opiskelija kuka oli apunani asunnon
vastaanottamisessa ja muissa alun järjestelyissä. Suosittelen, että kun saavut asuntoosi, niin
valokuvaa joka paikka asunnosta tarkasti. Itselläni ei ollut kunnollisia valokuvia ja lähtötarkastuksen
yhteydessä minulta meinattiin rahastaa asunnossa valmiiksi olleilla tahroilla ja kolhuilla. Muillakin
vaihto-opiskelijoilla on ollut samanlaisia tilanteita. Hyvillä valokuvilla voi kuitenkin todistaa
perättömät väitteet vääriksi tarpeen vaatiessa. Uuteen maahaan saapumisessa on paljon
sisäistettävää, hoidettavaa ja muistettavaa, mutta kokemuksen perusteella voin sanoa, että nuo
valokuvat tai jopa asunnosta kuvattu video voivat olla todella arvokkaita luovuttaessa asuntoa.
Yliopiston puolelta järjestetyt orientaatiotapahtumat olivat hyvin järjestetyt ja auttoivat pääsemään
paikallisiin toimintatapohin kiinni. Lisäksi lähes kaikki vaihto-opiskelijat osallistuvat niihin, joten se on
myös hyvä tapa verkostoitua muihin.
Paderbornissa toimii opiskelijajärjestö nimeltä Eurobiz, mikä järjestää vaihto-opiskelijoille erilaisia
tapahtumia koko vaihto-opiskelun ajan. Saapuessa Paderborniin heiltä voi myös kysellä edullisia
käytettyjä tarvikkeita asuntoon kuten astioita yms.

3. Yliopisto
Paderbornin yliopisto ei ole Saksan mittakaavassa isoimmasta päästä, mutta siellä opiskelee
kuitenkin noin 20000 opiskelijaa. Yliopistossa on myös suuri määrä vaihto-opiskelijoita. Yliopisto
jakautaa viiteen tiedekuntaan:
-

Faculty of Business Administration and Economics

-

Faculty of Science

-

Faculty of Arts and Humanities

-

Faculty of Mechanical Engineering

-

Faculty of Computer Science, Electrical Engineering and Mathematics

Suurin osa yliopiston tiloista sijaitsee samalla kampusalueella, joten siellä on helppo liikkua paikasta
toiseen vaikka kävellen. Toinen asia on sitten hämmentävien opasteiden ymmärtäminen, mutta kyllä
niihinkin pääsee sinuksi.
Vaihtoon liittyvissä asioissa Paderbornin yliopistolta löytyy oma kansainvälisten asioiden toimisto,
mistä saa apua kaikenlaisiin ongelmiin. He auttavat myös tarvittavien paperitöiden ja byrokratioiden
hoitamisessa vaihdon alussa.

4. Opiskelu ja kurssit
Paderbornin yliopistossa on valittavana paljon englannin- ja saksankielisiä kursseja. Erityisesti
kauppatieteiden puolella pystyy helposti lukemaan kaikki kurssit englanniksi.
Itse opiskelin koko vaihdon pelkkää saksan kieltä. Ensin osallistuin 5 op:n Crash-kurssille, joka kesti
kuukauden. Kurssille jaettiin ryhmät lähtötasotestien perusteella. Kurssia oli maanantaista torstaihin
noin 09.00-14.00. Kurssi oli sopivan haastava ja erittäin opettava. Crash-kurssin jälkeen jatkoin 15
op:n DSH-kurssilla. Sitä oli joka päivä 8.30-13.00 ja kurssin läpäisemiseksi joutuu tekemään reilusti
töitä. Kurssi vie aikaa, mutta jos haluaa oppia kielitaitoa se on paras vaihtoehto. Oikeastaan DSHkurssin ainoa huono puoli on se, että sille osallistuminen maksaa 500 euroa. Kurssi myös rajoittaa
hieman vapaa-aikaa, sillä opetusta on joka päivä ja kurssilla edetään todella nopeasti. Palautettaviin

tehtäviin kuluu myös oma aikansa. Kaiken kaikkiaan kurssi oli kuitenkin erittäin opettava ja
suosittelenkin sitä lämpimästi.

DSH-kurssi
DSH-lyhenne

Deutsche Sprachführung für den
Hochschulzugang

Kielitasot

Grundstufe (A1-A2), Mittelstufe 1 (B1),
Mittelstufe 2 (B2) ja Oberstufe (C1)

Kesto

3kk

Laajuus

240 tuntia

Opetus

Ma-pe 8.30-13.00

Läsnäolovaatimus

75 %

Kurssin pääpaino

Kielioppi, kirjoittaminen ja lukeminen

Taulukko 1. Perustiedot DSH-kurssista

5. Eläminen Paderbornissa
Paderborn on kompakti noin 150 000 tuhannen asukkaan kaupunki. Yliopisto sijaitsee noin kahden
kilometrin päästä keskustasta. Bussiyhteydet ovat erittäin hyvät koko kaupungin alueella. Lisäksi
opiskelijoille tarjottava Semester ticket on edullinen tapa liikkua koko Nordhein-Westfalen alueella.
Semester ticket maksaa noin 200 euroa, mutta sitä saa käyttää koko osavaltion alueen busseissa ja
regional-junissa rajattomasti. Se on siis erittäin hyödyllinen, sillä esimerkiksi yksi bussimatka
Paderbornin sisällä maksaa 2,60 euroa ja juna Paderborn -Düsseldorf 20-40 euroa.
Paderbornista löytyy hyvät harrastusmahdollisuudet. Yliopistolla on oma kuntosali ja lähistöllä on
myös laadukkaita yksityisiä kuntosaleja. Urheilumahdollisuudet yleisesti ovat erinomaiset. Itse
pelailin jalkapalloa saksalaisen opiskelijaporukan ja muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa ja kävin
yhdellä yksityisellä kuntosalilla. Jalkapallokentät löytyy kampusalueen kupeesta.
Jalkapalloa seuraaville Paderbornista löytyy paikallinen seura SC Paderborn 07, jonka pelit ovat
mukavaa ajanvietettä. Joukkoe pelaa 2. bundesliigassa. Peleissä käy noin 15000 ihmistä, joten
tunnelma jo noissa peleissä on erinomainen. Bundesliiga-pelejä on helppo käydä seuraamassa

esimerkiksi

Hannoverissa,

Leverkusenissa,

Dortmundissa

tai

Schalke04

kotikaupungissa

Gelschenkirchenissä.
Paderbornin keskusta on pieni, mutta sieltä löytyy paljon kauppoja ja asiallisia ravintoloita.
Kulkuyhteydet keskustaan yliopistolta ovat erinomaiset, joten keskustassa käyminen on erittäin
helppoa ja nopeaa.

