Vaihto-opiskelu Roomassa (Tero Vehviläinen 0423923)
Vaihto Roomaan oli erikoinen kokemus. Yliopistona toimi RomaTre. Alku oli kaiken
kaikkiaan melko haastava varsinkin, kun itse ei jaksanut ottaa stressiä mistään. Laitoin
kurssivalinnat yliopistoon heti toukokuussa, jolloin oli käytössä vain vuoden 2016-2017
opinto-opas. Ihmettelin, että miksi yliopistolta ei tule vastausta koko kesänä ja selvisi, että
meidän koululta oli laitettu opiskelijailmoitukset väärään sähköpostiosoitteeseen. Vihdoin
ja viimein ilmoitus meni yliopistolle, mutta minkäänlaista aikataulutusta koululta ei tullut.
Laitoin sähköpostia useaan osoitteeseen ja lopulta päätin lähteä vuokrattuun asuntoon
ihmettelemään, että mitähän tästä syksystä tulee.
Lähdin Roomaan melko myöhään, eli vasta 12. päivä syyskuuta, kun alustavasti aioin
lähteä jo elokuun ja syyskuun vaihteessa. 11. päivä syyskuuta koulusta vastattiin
ensimmäisen kerran, mutta ei yhteenkään kysymykseen. Koulusta tuli ilmoitus, että minut
on valittu sinne opiskelemaan. Huvittavaa sinänsä, että olin jo asunnon ja lennot sinne
hankkinut. Paikan päällä koko ruljanssi oli naurettavaa. Kukaan ei tuntunut Erasmustoimistossa tietävän mistään mitään ja kun omat ongelmat selitti, niin yritettiin vain antaa
jonkun sähköpostiosoite, mihin ottaa yhteyttä. Pakolliset alkudokumentit sain kuitenkin
toimitettua.
Vihdoin ja viimein sain sähköposti ilmoituksen koulun alusta, joka sijoittui syyskuun
viimeiselle viikolle. Osa kursseista alkoi lokakuun alussa ja osa juuri syyskuun
ensimmäisellä viikolla. Erasmus-opiskelijalle ei niinkään ollut väliä, että ehtikö lokakuun
alussa vain syyskuun puolella jo tunneille. Orientaatioviikko oli juuri tuo syyskuun
viimeinen viikko. Orientaatioviikko alkoi luennolla, joka oli täysin italiaksi, joten oli vain
jotenkin ymmärrettävä asiat. Perehdytykseen koulun tiloihin ja muihin asioihin olisi voinut
varata tukihenkilön, mutta en kuullut, että kukaan olisi sellaista valinnut.
Kurssivalintojen muuttaminen uuden opinto-oppaan mukaiseksi olikin toinen homma.
Heidän nettisivunsa antoi virhettä itselleni monta kuukautta ja vaikka siitä viikoittain
huomautti tai kävi kysymässä, niin mitään muuta ei käteen jäänyt kuin lukemattomien eri
sähköpostiosoitteiden luettelo ja henkilöiden vastaamatta jättäminen tai ”ei kuulu minulle”
vastaukset. Onneksi itseä ei niin paljon asiat hetkauttaneet ja pystyikin arvostelemaan
henkilöiden toimintaa suoraan. Parhaimmillaan kun kauppatieteellisen toimistosta minua

juoksutettiin Erasmus-toimistoon ja Erasmus-toimistosta takaisin omalle koululle, josta
edelleen sanottiin, että pitää mennä Erasmus-toimistoon. 10 kilometriä kävelyä pelkästään
Learning Agreement asian hoitamiseen tuloksetta oli erittäin huvittava kokemus.
Kurssit sain itse sovittua opinto-ohjaajan kanssa vihdoin lokakuun puoleen väliin
mennessä ja viimeisen kurssin materiaalin ja tiedot sain marraskuun alussa. Kävin
italiankurssin ja kaksi kurssia kauppatieteen oppaasta. Yksi kurssi näistä oli itseopiskeluna
hoidettu ”Innovation, Technology and Sustainable Production”. Toinen kurssi oli ”Financial
Service

Strategy”,

jossa

tein

henkilökohtaisen

projektityön

mobiililompakoista.

Jälkimmäisen kurssin professori oli hyvä ja hänellä tuntui olevan paljon tietoa asioista.
Luentoja näillä kursseilla ei juuri ollut, mutta italian luentoja olikin sitten kaksi kertaa
viikossa. Kielikurssinkin valinnassa oli ongelmia etukäteen, tähänkään en saanut
vastausta sähköpostitse, mutta onneksi asia hoitui orientaatioviikon ensimmäisenä
päivänä, kun kävi kielikeskuksessa muiden opiskelijoiden kanssa tinkaamassa asiaa.
Kurssivalinnat oli tarkoitus tehdä nettisivun kautta, joka oli opiskelijaportaali. Itse sain ne
tehtyä lopulta, mutta kukaan ei näitä kursseja minulle hyväksynyt ennen joulukuun 20.
päivää. Asia, josta kävin kysymässä ja valittamassa monta kertaa eskaloitui siihen, että
juuri ennen ensimmäistä tenttiä yksi opinto-ohjaaja panikoi ja selvitti asiaa kanssani.
Tenttiin kun ei voinut osallistua ennen kuin kurssit oli järjestelmässä ja Learning
Agreement tehty. Koko vaihdon aikana näin pienen ongelman selvittäminen tuntui olevan
käsittämättömän vaikeaa. Joka kerta, kun kävin asiaa selvittämässä, he ymmärsivät sen ja
lupasivat hoitaa, mutta kertaakaan näin ei tapahtunut ennen tätä joulukuun päivää.
Joulukuun alussa turhauduin itse Rooman yliopiston asian hoitoon ja tein itse oman
Learning Agreementin, joka kelpasi LUTille, mutta loppujen lopuksi ei heille. Itse en siis
missään vaiheessa saanut Learning Agreementia tulostettua tai palautettua mihinkään,
joten melko turhasta paperista taitaa olla kyse?
Vaihdon aika oli siis syyskuun lopusta jouluun ja tentit sijoittuivat joulukuusta helmikuun
alkuun. Itse sain kaikki tentit hoidettua joulukuussa tai tammikuun alussa. Lomaa siis toisin
sanoen on joulukuusta helmikuuhun riippuen tenteistä. Jotain italian omia pyhäpäiviä oli
silloin tällöin, joista kuulin kavereiltani, mutta ei vaikuttanut ainakaan omaan syksyyn. Itse
keskityin viikolla hoitamaan opiskelut kiireellä ja nauttimaan Italiasta muut päivät.

Yleistä Roomasta
Asuminen Roomassa hoitui helposti UniPlaces kautta. Sainkin asunnon hyvältä sijainnilta
koulun ja Rooman keskustan välistä. Alue oli erittäin hyvä, koska vieressä sijaitsi ravintolaalueet, liikuntamahdollisuuksia sekä ilta-aktiviteetteja. Asunto oli juuri remontoitu, joten
senkin puolesta puitteet olivat erittäin hyvät.
Koululla oli joitain järjestettyjä liikuntatapahtumia, kuten koripalloon tai jalkapalloon liittyen.
Itse en niin paljon osallistunut Erasmus-tapahtumiin, kun teimme paljon asioita
kaveriporukalla. Harrastusmahdollisuuksia on kuitenkin Rooma täynnä. Paljon aktiviteettia,
ja se on vain itsestä kiinni, mitä haluaa tehdä. Itse käytin paljon vapaa-aikaa Italian
kulttuurin (ruoka) opiskeluun, matkailuun, ulkona pelailuun, muuhun urheiluun, eri maiden
ihmisiin tutustumisiin ja yleiseen ihmettelyyn. Ruoka ja aperitivot on parasta mitä Italiassa
on. Osa kavereista elivät ruuan kanssa tiukasti, eli ostivat kaupasta halvalla ja söivät riisiä
koko viikon. Oma neuvoni on, että älä lähde Italiaan säästämään ruuassa.
Roomasta matkustaminen on helppoa kaikkialle. Koulusta saimme vielä -15% koodin
seitsemään Ryanair lentoon. Itse käytin niistä neljä ja esimerkiksi Manchesteriin Englantiin
maksoin edestakaisista lennoista 60€. Jokaiseen lentoon kuuluu vielä ruumaan
matkalaukku halutessa. Junaliikenne on helppoa hyödyntää ympäri Italiaan, mutta
junaliput pitkiin matkoihin kannattaa ostaa hyvissä ajoin, kun lippujen hinnat kallistuvat
todella paljon lähellä lähtöä. Itse matkustin lähestulkoon koko Pohjois- ja Keski-Italian sekä
Etelästä vielä Napolin ja Amalfin alueet. Ainoastaan Sisilia ja Eteläinen osa jäi käymättä.
Auton vuokraus toimi myös todella hyvin ja tuntui olevan melko edullista. Itse hyödynsin
monen ihmisen haukkumia Firefly, Interrent ja Autoclick vuokraamoja.

