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Alkuvalmistelut

Itse hakuprosessi ei ollut itsessään mitenkään erityisen vaikea. Normaalit sähellykset
passikopioiden ynm. dokumenttien kanssa ja erikoisuutena suomalainen ylioppilastodistus.
Plehanovista lähetetään kutsu, jonka avulla saa viisumin, myös HIV-todistus vaadittiin.
Viisumi maksoi 35€ ja se muutettiin yliopiston toimesta myöhemmin monikertaviisumiksi.

Moskova ja Venäjä

Moskova on Venäjän pääkaupunki ja maa itsessään on mailman 9. väkirikkain valtio.
Moskovassa asuu virallisten tilastojen mukaan hieman yli kymmenen miljoonaa ihmistä,
mutta epäviralliset arviot ovat n. 13 miljoonan tuntumassa. Tämä heitto johtuu pääosin
suuresta maan sisäisestä muuttovirrasta Moskovaan.

Moskova katsotaan virallisesti perustetun vuonna 1147 Juri Dolgorugin (=pitkäkäsi)
toimesta. Moskova on palvellut vuodesta 1917 Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän
federaation pääkaupunkina. Keskushallinto sijaitsee Moskovassa ja sieltä johdetaan
kaikkia Venäjän 83 liittovaltiosubjektia.

Asuminen

Kaikki vaihto-opiskelijat asuvat asuntolassa joka on alle viiden minuutin kävelymatkan
päässä yliopistolta. Asuntolassa on 16 kerrosta ja 4. ja 5. kerros on varattu vaihtoopiskelijoille. Tarjolla on kahden ja kolmen hengen huoneita. Kahden hengen huoneessa
asuminen maksoi 4400 ruplaa (n. 120€) ja kolmen hengen huoneessa n. 3500 ruplaa.

Jokaista vessaa ja kylpyhuonetta kohti oli yksi kahden hengen ja yksi kolmen hengen
huone. Kerroksessa on yksi iso keittiö, jossa on viisi jääkaappia, kaksi hellaa, kaksi
pesuallasta ja yksi mikro. Lautaset, haarukat, lasit jne. pitää ostaa itse, tämän vuoksi
jokaisella opiskelijalla on oma venäläinen ”buddy” joka auttaa tarvittaessa käymään esim.
Ikeassa, itse menin sinne toisena päivänä yksin erittäin vajavaisella kielitaidolla, mutta
hengissä selvittiin.
Erityisesti alussa

on tarvetta avulle, kun lomakkeita pitää täyttää ties mitä varten.

Opiskelijakortti metroon kannattaa hankkia, koska liikkuminen on melkein ilmaista (8€/kk).
Asuntola on kiinni yhdestä kuuteen yöllä ja varsinkin lukukauden alussa tästä ollaan
tiukkoja, mutta loppua kohden kun on tutustunut vartijoihin (ja antanut heille hieman
tupakkaa ja suklaata) on sisään pääseminen yöaikaan helpompaa.

Yliopisto ja opiskelu

Plehanov on Venäjän vanhin taloustieteellinen yliopisto ja sen tunnettuus Venäjällä on
erittäin korkea, tämän huomaa parhaiten kun käy keskusteluja paikallisten kanssa ja
heidän udellessaan missä yliopistossa keskustelukumppani opiskelee,

jokainen minun

kanssa keskustellut paikallinen tiesi Plehanovin. Ei ole mitenkään tavatonta ettei kaikki
Moskovan sadoista yliopistoista ole tuttuja paikallisille. Yliopistojen suuri määrä johtuu
pääosin

koulutusjärjestelmän

erilaisuudesta

verrattuna

Suomeen.

Yliopistossa

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat oli 17-vuotiaita ja välillä tuntui kuin olisi palannut
lukioon kursseilla olleiden nimenhuutojen jne. mukana. Prosentuaalisesti suurempi osa
ikäluokasta käy yliopiston kuin Suomessa.

Kurssit

Logistics (3cr)
Kurssin opettajana toimi kansainvälisen tiedekunnan dekaani, joka myös oli omana
opiskeluaikanaan vaihto-opiskelijana Suomessa. Kurssi oli mielenkiintoinen ja itselleni
ensimmäinen logistiikan kurssi ja avasi hyvin tätä aihetta. Kurssiin kuului tentti.

Business research (5cr)

Kurssin veti intohimoisesti tutkimukseen suuntautunut rouvashenkilö. Kurssiin kuului
muutama ryhmätyö ja oma pieni tutkimus. Ei tenttiä.

Doing business in Russia (1cr)

Kaikille pakollinen Venäjän talouteen ja kulttuuriin liittyvä kurssi. Paljon luentoja, osa aika
turhia, mutta osa taas erittäin mielenkiintoisia. Kurssin lopussa ryhmätyö.

Managerial issues in Transitional Economics (3cr)

Vaikein kurssi ja myös mielenkiitoisin. Luennoitsijana toisesta moskovalaisesta yliopistosto
professori, jonka erikoisalaa siirtymätalouksien historia on. Kurssiin kuului tentti.

Venäjän kieli (9cr)

Pienryhmässä kolme kertaa viikossa ja kolme tuntia kerrallaan. Paljon puhumista. Kurssiin
kuului tentti.

Managerial Economics (0,75cr)
Luennoitsijana toimi amerikkalaisesta Iowan osavaltion yliopistosta professori. Kurssilla
käsiteltiin pääosin peliteorian mukaista yritysten välistä päätöksentekoa. Kurssilla ei
tenttiä, vain osallistuminen riittää.

Financial market regulation (3cr)

Kurssilla paljon lakipykäliä ja pankkikriisien historiaa. Kurssiin kuului tentti.

Vapaa-aika

Vapaa-aikaa oli riittävästi ja kuten arvata saattaa Moskovan kokoisessa kaupungissa
löytyy myös kohteita mihin vapaa-aikansa käyttää. Johtuen asuntolan keskeisestä
sijainnista neljän metroaseman välissä, liikkuminen kaupungilla ei tuottanut ongelmia.
Asuntola sijaitsee neljä kilometriä etelään Kremlistä Moskova-joen eteläpuolella ja Kreml
on kahden metropysäkin (3min) päässä asuntolasta. Voin aika suurella itsevarmuudella
sanoa ettei tämän keskeisempää yliopiston asuntolaa löydy Moskovasta ja hankalaa se
taitaa maailman muistakin suurkaupungeista löytää.

Itse kävin monessa eri museossa, joista voin ainakin suositella Kosmonauttien museota ja
Gulaggimuseota, tämän lisäksi baletti ja ooppera tulivat myös tutuiksi jo valmiiksi
kultivoituneelle sielulleni. Yökerhotkin tulivat kohtalaisen tutuiksi, tässä kohtaa tulee
Moskovan erikoisuus eli käytännössä kaikissa yökerhoissa ovella on portsareiden lisäksi
henkilö joka valitsee kuka pääsee sisään, eli siis jonoa ei käytännössä ole vaan ihmiset
ovat läjässä josta sitten valitaan ihmiset sisään. Tämän ns. Facecontrolling tiukkuus
vaihtelee klubin imagon ja hintatason mukaan. Tuli vierailtua muutamassa yökerhossa,
jossa halvimmat drinkit lähtivät sieltä n. 15€:sta ja näihin paikkoihin oli tiukka facecontrol,
nokkelana nuorena miehenä allekirjoittanut läpäisi nämä pukeutumalla hyvin ja ottamalla
molempiin käsipuoliin yhden kauniin nuoren naisen. Tiukemman puoleisista paikoista
voisin mainita mm. We are family, Pacha ja Famous. Helpompia paikkoja sisäänpääsyyn
ovat esim. Papas, Propaganda ja Hard rock cafe. Facecontrolling tiukkuus ei ole suoraan
verrannollinen kuinka hauskaa klubissa on, joten ei kannata turhaan stressata pääseekö
nyt siihen kaupungin trendikkäimpään paikkaan sisään.

Hintataso

Moskova on yksi maailma ellei kallein kaupunki, riippuen tutkimuksesta. Tähän suurin syy
on asumisen kalleus, mutta onneksi vaihto-opiskelijoille asuminen oli todella halpaa
verrattuna samalla alueella asuviin moskovalaisiin. Halvoista ruokapaikoista voidaan
mainita Pirogi Kitay-gorodissa ja tämän vieressä myös yökerhona toimiva Propaganda,
jonka ala carte listalta löytyy sisäfile 7,5€ hintaan. Esimerkkejä hinnoista peruslager
maksaa kaupassa 0,55€ ja useimmiten baareissa 2,5-3€, naudan jauheliha n. 6€/kg, tölkki
kolaa 0,55€, leikkelemeetvursti 17€/kg.

