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1. ALKUSANAT

Tämän matkaraportin tarkoitus on antaa pintaa syvemmältä olevaa tietoa niin opiskelusta
kuin yleisestä elämästä Stuttgartissa, Saksassa. Käytännön järjestelyihin, aikatauluihin ja
muihin muodollisuuksiin liittyvissä asioissa kannattaa todellakin kääntyä kv-toimiston
puoleen, koska heiltä saat aina oikean ja päivitetyn informaation. Matkaraporttien tarjoama
tieto on usein jo moneen kertaan muuttunutta tai vanhentunutta, joten siksi en tuhlaa
aikaamme toissijaiseen. Sen sijaan ihan oikeasta käytännön elämästä vaihtokohteessa
olisin ainakin itse halunnut lukea enemmän ennen omaa vaihtoani, joten pyrin tässä
raportissa keskittymään juuri siihen.

1.1 Mikä ja miksi Stuttgar t?

Stuttgart on Baden-Württembergin osavaltion pääkaupunki eteläisessä Saksassa ja
samalla maan kuudenneksi suurin kaupunki. 200 km:n säteellä sijaitsevat myös München
ja Frankfurt. Stuttgartin metropolialueella asuu noin 2,6 miljoonaa ja itse kaupunkialueella
noin 600 000 enemmän tai vähemmän schwaabilaista asukasta, koska kaupunki on
tunnettu korkeasta ulkomaalaispitoisuudestaan. Tämä näkyy upeasti kansalaisten ja
palveluiden monimuotoisuutena ja aitona kansainvälisyytenä katukuvassa eikä toisinpäin,
kuten helposti saattaisi kuvitella. Stuttgart on Saksan vaurainta aluetta pitkälti
menestyksellisen teollisuuden sekä viininviljelyn ansiosta. Mercedes, Porsche, Bosch jne.
pitävät vaatimattomia kompleksejaan kaupungin alueella. Stuttgart onkin varsin
riippuvainen näistä teollisuusjäteistä – hyvässä ja pahassa.
Stuttgart sijaitsee viiniviljelmien ympäröimässä laaksossa. Maasto on erittäin kaunista,
mutta se oli myös ihanteellinen pommituskohde maailmansodissa, joten
kulttuurihistoriallisesti ei kaupunki ole mikään varsinainen pyhiinvaelluskohde. Kaupungin
keskustaa halkoo pääkatu Königstrasse, joka on hulppeat n. 2,7 km pitkä ja täynnä
kauppoja ja kahviloita. Keskusta-alueella on myös upeita puistoja olutterasseineen, joissa
aika kuluu kuin siivillä.
Päädyin Stuttgartiin siksi, että se oli jälkihaussa ainut jäljellä oleva vaihtoehto Saksan
suurkaupungeista. Tiesin kaupungista vain jalkapalloperinteet, Mersun, Porschen ja sen,
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että Seppo ei pitänyt siitä vuoden 1993 yleisurheilun MM-kisoissa. Näin jälkikäteen valinta
on kuitenkin helppo perustella. Stuttgart on suurkaupunki, joka ei kuitenkaan tunnu liian
suurelta. Pääset kätevästi nauttimaan suurkaupungin eduista kuitenkin riittävän pienessä
idyllissä, joka on tyylikkäästi säilyttänyt oman identiteettinsä Saksaa aikojen saatossa
ravistelleissa muutoksissa. Lisäksi Stuttgart on kaupunki, jossa voi tuntea olonsa todella
turvalliseksi.
Osavaltion pääkaupunkina se kerää kaiken huomion ja vuoden jokaiselle kuukaudelle
riittääkin erilaisia tapahtumia ja virikkeitä. Toisin kuin pienissä kaupungeissa, Stuttgartissa
ei pääse kyllästymään, koska nähtävää ja koettavaa riittää koko vaihtoajalle, jos vain
haluaa. Toki elämää on myös Stuttgartin ulkopuolellakin. Kaupungin maantieteellinen
sijainti onkin lähes tulkoon täydellinen ajatellen Euroopassa matkustelua. Tätä seikkaa ei
kannata unohtaa vaihtokohdetta valitessa.

2. JÄRJESTELYT
2.1 Lennot

Tätä kirjoitettaessa (4/2010) mikään yhtiö ei lennä suoraan Helsingistä Stuttgartiin, joten
voit huoletta varata koko päivän matkustamiseen, koska odottelet jatkolentoa muutamia
tunteja jollakin Keski-Euroopan suurkentistä. Halvimmiksi ja mukavimmiksi vaihtoehdoiksi
(n.100€ / suunta) osoittautuivat Air Berlin ja Czech Airlines, mutta muitakin vaihtoehtoja
kannattaa toki huomioida. Lappeenrantalaisesta näkökulmasta Ryan Airin LappeenrantaDüsseldorf lentoyhteys saattaa äkkiseltään kuulostaa helpolta vaihtoehdolta, mutta
siirtyminen Weezestä Stuttgartiin ei välttämättä ole nimellisen säästön arvoinen. Pidä
kuitenkin mielessä tämä mahdollisuus yhdistämällä se esimerkiksi muuhun matkailuun,
jonka aloitat/päätät kätevästi ko. lennolla. Hyvä vaihtoehto on myös tutkailla lentoja HkiFrankfurt. Frankfurtin kentän alta on suora junayhteys Stuttgartiin, joka osoittautui myös
nopeaksi ja vaivattomaksi.
Helpoin on seurata hintoja esim. Ebookersin tai Supersaverin nettisivujen kautta, mutta
otathan huomioon, että lentoyhtiöiden yksittäiset tarjouskampanjat eivät em. sivustoilla
aina näy, joten tarkkaile myös lentoyhtiöiden omia sivuja säännöllisin väliajoin. Varaa
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lentosi myös riittävän ajoissa (kuukausia ennen aiottua lentopäivää), jolloin säästöt voivat
olla erittäin tuntuvat.

2.2 Saapuminen

Ennen vaihtoa saat Stuttgartin yliopistolta postia, jossa kysytään halukkuutta tutoriin eli ns.
”buddyyn”. Älä jätä tilaisuutta käyttämättä! Buddyt ov at yliopiston opiskelijoita, jotka ovat
sinua auttamassa pääosin aidosta halusta – eivät niinkään suuresta korvauksesta.
Allekirjoittaneen buddy, saksalainen René oli itse ollut aikanaan TKK:lla vaihdossa, joten
puheenaiheita riitti, vaikka hän teekkari onkin.
Tärkeintä oli, että René auttoi ensimmäisten päivien ruljansissa suunnattomasti. Hän oli
lentokentällä vastassa junalippu kourassaan, asuntoni avaimet noudettuna ja
herrasmiehenä laittanut oluet kylmään valmiiksi. Pehmeä lasku, etten sanoisi. Vielä
suurempi apu Renéstä oli ensimmäisen viikon erittäin lukuisissa virastokäynneissä ja
paperitöissä ym. byrokratiassa, joka on Saksassa täysin välttämätöntä. Asiat voi tehdä
fiksusti, armeijan tavalla tai saksalaisittain. Vaikka kuinka varautuisit byrokratiaan, osaa se
silti aina yllättää, mutta asian kanssa on vain osattava elää ja asennoiduttava oikein.
Säästyin suunnattomalta vaivalta, ajanhukalta ja nitroilta, koska apunani oli joku, joka tiesi
tarkalleen mitä pitää tehdä. Tämä kaikki tarjotaan sinulle aivan ilmaiseksi, joten unohda
itsenäinen ramboiluasenne ja käytä tarjottua apua hyväksesi! Olin toki onnekas buddyn
suhteen, mutta huonompikin osaa auttaa tärkeimmässä eli byrokratiassa.
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3. ASUMINEN JA JULKINEN LIIKENNE

Paikallinen LOAS eli Studentenwerk Stuttgart lähettää sinulle ajoissa ennen vaihtoasi
paperit, joissa kysytään halukkuutta ottaa vastaan heidän tarjoama asumismuoto.
Pääsääntöisesti neuvon allekirjoittamaan paperit. Tähän on kaksi syytä:
1. Pääset asumaan muiden vaihtareiden kanssa, joten sosiaalinen elämä on vilkasta ja
kielitaito karttuu.
2. Olet koko ajan pelipaikoilla, siis siellä missä tapahtuu niin opetus kuin vapaa-ajan
huvituksetkin.
Edellä mainitut kaksi syytä ajoivat ainakin omassa arvomaailmassani negatiivisten puolien
edelle, joiksi voidaan listata:
1. Joidenkin asuntojen huono kunto
2. Etäisyys keskustasta
3. Mahdolliset kulttuurien yhteentörmäykset

Itse asuin siis yliopiston kampusalueella Vaihingenin kaupunginosassa Allmandring I
asunnoissa, jotka on rakennettu ajan hengen mukaisesti 1960-70 lukujen taitteessa.
Kampusalue on n. 7-8 km kaupungin keskustasta, mutta S-bahn taittaa matkan yhtä
monessa minuutissa yliopiston omalle asemalle, joten sijainti ei varsinaisesti ole ongelma.
Kampusalueella tapahtuu kaikki tekniikan opetus ja osa kielten opetuksesta.
Kauppatieteen opetus ja osa kielten opetuksesta on keskustan yksikössä Stadtmittessä,
jonne pääsee kätevästi S-bahnilla. Vaihingenin kampusalue on kauniiden metsien
ympäröimä ja peruspalvelvelut, kuten pankki ja lähikauppa ovat myös tarjolla.
Liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset Hochschulsportin (ks. myöhemmin),
urheiluhallien, urheilukentän ja lenkkimaastojen ansiosta.
Allmandring I edustaa vanhinta ja huonointa asuntokantaa. Viime vuosien trendi on ollut,
että suurin osa Erasmus-vaihtareista sijoitetaan näihin asuntoihin. Kampukselta löytyy toki
myös helmiä, kuten Strausäckerin ja Allmandring II ja III asunnot, joten huomioi tämä
hakemuksessasi hyvin perustein! Annan mielelläni lisätietoja pyydettäessä. Allmandringin
asuntolan omassa huoneessa on riittävästi tilaa, sänky, kirjoituspyötä, hyllykköjä, lavuaari
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ja vaatekaappi. Keittiöt ja suihkut jaetaan muiden kerroksen asukkaiden kesken. Siisteys
voi olla kehnoa, mutta sekin riippuu pitkälti siitä, miten asiat sovitte kämppisten kanssa.
Vuokra on n. 245€ / kk, johon on laskettu yliopiston ylläpitämä kiinteä ja erittäin nopea
internetyhteys. S-bahnilla puksutat nopeasti Sindelfingenin asemalle, josta on vain
kivenheitto paikalliseen Ikeaan. Siellä suoritat edullisimmin ja vaivattomimmin vaihtoajalle
tarvittavien perustarvikkeiden hankinnan.
Suomalaiseen opiskelija-asumiseen tottuneelle asunnot eivät toki ole yhtä hienoja ja
siistejä, mutta tähänkin tottui todella nopeasti. Asiat menevät täysin uuteen perspektiiviin,
kun kuulet uuden intialaisen kämppiksen viettävän puoli tuntia laulaen aamusuihkussa
pelkästään siitä ilosta, että tulee lämmintä vettä. Muutoinkin kämppisten kanssa kokkailu ja
hengailu voi olla yllättävän hauskaa. Skinnarilan henki, jos sellaisesta voi puhua, jää
auttamatta kalkkiviivoille Stuttgartilaisen kampuselämän kanssa.
Mikäli arvostat enemmän omaa rauhaa ja hiljaisuutta, niin yksityiseltä puolelta on myös
vuokrattavissa asuntoja. Tyypillisin vaihtoehto on ns. kimppakämppä eli
wohngemeinschaft (WG). Googleta ”WG Stuttgart” lisätietojen tarpeessa. Keskustassa on
jo vuosia kiertänyt suomalaisopiskelijoilla iso WG Sophienstrassella, joka on myös
varteenotettava ja rauhallinen vaihtoehto. Kv-toimistomme on myös tästä asunnosta
tietoinen ja saat heiltä tai minulta tarvittaessa lisätietoja.
Etuna keskusta-asumisessa on luonnollisesti keskustan palvelujen ja virikkeiden välitön
läheisyys ja suurkaupungin tunnelman aistiminen. Miinuksena voidaan mainita se, että
yksin tai wg-asumisessa eristäytyy melko pahasti yliopistoyhteisöstä, eikä kielitaito pääse
välttämättä karttumaan yhtä paljon. Molempi parempi – päätös on yksin sinun. Jos aiot
viettää kokonaisen vuoden Stuttgartissa, niin kannattaa harkita molempien vaihtoehtojen
toteuttamista.

Saksassa julkinen liikenne toimii lähes täydellisesti. Stuttgartin julkisen liikenteen verkosto
on erittäin kattava aina kaupungin laitamille asti ja vuoroja on riittävästi aina iltamyöhään
saakka. Saksalaisen järjestelmällisyyden perikuva parhaimmillaan. Viimeisinä vuosina
Stuttgartin kaupunki on toivottanut uudet opiskelijat tervetulleeksi ilmaisella (lähes 190€
arvoisella!) semesterticketillä, jolla saat siis matkustaa Stuttgartin alueella täysin
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veloituksetta koko talvi- tai kevätlukukauden ajan. Käytössäsi ovat niin S-bahnit, U-bahnit
kuin bussitkin.
Kaupungin ulkopuolelle suuntautuvassa liikenteessä kannattaa suosio päivä- ja
viikonloppulippuja, jolloin 1-5 hengen seurue saa matkustaa koko päivän lähijunilla
muutamalla kympillä. Myös pikajuniin saa kohtuuhintaisia lippuja, kun muistaa ostaa lipun
3 viikkoa ennen matkustuspäivää.

4. OPISKELU

Tässä lyhyt kuvaus kustakin käymästäni kurssista. Kannattaa tarkistaa kurssien sisältö ja
luennoitsijat Stuttgartin yliopiston sivuilta www.uni-stuttgart.de. Tahdon vielä erikseen
korostaa, että kyseessä on vain yhden opiskelijan muodostamat mielipiteet kuvatuista
kursseista.

Deutsch als fremdsprache intensivkurs (Beate Haussmann), B1, 8 ECTS
Syksyllä ennen varsinaisen lukukauden alkua järjestettiin yliopiston taholta maksullinen
(180€) kielikurssi. Kurssin aluksi suoritettiin atk-pohjainen tasokoe, jonka perusteella
oppilaat jaettiin tasoryhmiin. Testi kannattaa tehdä tosissaan, ettei joudu liian helppoon
ryhmään. Toki ryhmän vaihtaminen onnistuu ensimmäisellä viikolla, vaikka toisin tiukasti
väitetäänkin. Alussa on myös mahdollista esittää toive haluaako aamu- vai
iltapäiväryhmään. Tässä kannattaa tosiaan suorittaa pientä itsetutkiskelua ja peliliikkeitä,
koska ensimmäisinä(kin) viikkoina voi iltaohjelma hiukan venähtää.
Kurssi alkoi syyskuun alussa ja loppui lokakuun puolessa välissä. Lehtorina toimi
nuorehko Beate Haussmann, joka on suht pätevä, mutta ehkä hieman muodollinen ja
kuivahko opettaja. Tosin kuultujen tarinoiden perusteella rouva Haussmann asettunee silti
kielikurssin opettajien TOP 5 kermaan. Itse opetusta oli noin 5h/päivä ja tempo oli nimensä
mukaisesti intensiivinen verrattuna varsinaisen lukukauden kielten opetukseen, jopa
samojen opettajien taholta. Ehdin jopa pohtia, että opettajilla lienee käytössä jonkinlainen
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tulospalkkaus tällä intensiivikurssilla, koska suurin osa opetuksesta oli täysin
tenttiorientoitunutta, jolloin oppilaiden aito oppiminen oli toissijaista.
Yhtä kaikki, kurssi on todella hyvä lähtölaukaus saksan opiskeluun suuren tunti- ja
asiamäärän johdosta. Toinen, ja ehkä jopa tärkeämpi seikka on, että kurssilla tutustuu
moniin muihin vaihtareihin, joiden kanssa tulee sitten rilluteltua läpi vaihtoajan. Huomaa
myös verrattain suuri 8 ECTS opintopistemäärä.

Studienbegleitkurs Deutsch als Fremdsprache, B1, 3ECTS

Osallistumishalukkuutta tälle kurssille kysyttiin jo intensiivikurssin loppuvaiheessa, koska
kyseessä on jatkokurssi intensiivikurssille, jossa siis jatketaan siitä, mihin intensiivikurssin
lopussa on jääty. Kuulosti hyvältä, joten tartuin syöttiin. Itse kurssi oli kuitenkin kaikkea
muuta kuin odotin. Intensiivikurssin aikainen nopeatempoinen ja tiivis opiskelu vaihtui
hitaaseen ja ympäripyöreään lässyttämiseen, jossa yhtä kurssikirjan kappaletta saatettiin
hieroa kaksi viikkoa.
Opettaja oli laiska ja mitäänsanomaton n. 50-vuotias eläkettä odotteleva rouvashenkilö,
jonka nimeä en edes sattuneesta syystä muista. Opetus oli huonoa opettajan ja ylemmältä
taholta tulleen opetussuunnitelman vuoksi. Luentoja oli kerran viikossa iltaisin 18-21, joka
toi oman mukavan lisämausteensa jo valmiiksi loppuun asti hiottuun pakettiin.
Vaihtoehtoina oli joko maanantai- tai keskiviikkoillan ryhmä. Suosittelen lämpimästi
kikkailemaan itsensä ensimmäiseen, jolloin hävittävää on huomattavasti vähemmän.
Kurssin aikana suoritettiin välikoe, suullinen lyhyt esitys (esim. Suomesta) ja lopputentti.
Kaikki olivat todella helppoja, joten suurta työmäärää kurssi ei todellakaan aiheuttanut.
Luennot olivat siis uskomattoman puuduttavia, mutta oikealla asenteella tästä kerää
jälleen helpot 3ECTS plakkariin – oppimisen ja lisäarvon kanssa onkin sitten vähän niin ja
näin.
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Phonetik für ausländische Studierende (Markus Anders) C1, 3 ECTS

Kurssikuvaus kertoo, että kyseessä on C1-tason kurssi, jonka mukaan se olisi vain
edistyneimmille opiskelijoille, mutta asia ei ole näin. Mukaan voi ilmottautua heikommillakin
lähtötiedoilla (esim. B1 ja B2) ja aivan varmasti pysyy kelkassa.
Kurssilla tutustuttiin saksan kielen fonetiikkaan kaksi kertaa viikossa verrattain
mielenkiintoisin keinoin. Opettajana toimi n.30-vuotias nuori herrasmies Markus Anders,
joka on sanalla sanoen loistava ammatissaan. Luennoinnin lisäksi hän toimii mm. suuren
SWR- radiokanavan pääuutistenlukijana. Ilman Andersin pätevyyttä kurssin anti olisi
olematon ja suunnattoman tylsä, joten kurssille ei kannata ilmottautua, mikäli Anders ei ole
vetäjänä. Mielekkyys perustui opettajan kykyyn tehdä pullataikinan lausumisestakin
taidetta, ja kykyyn motivoida opiskelijoita jatkuvasti parempiin suorituksiin. Itse tentti käsitti
vain lyhyen suullisen osion kahden kesken opettajan kanssa sekä pienen kirjallisen osion
fonetiikan teoriasta. Pienellä panostuksella helpot pisteet, hyvä arvosana ja oikeasti
relevanttia saksan kielen oppia. Antaa ajattelemisen aihetta suomalaiseen
”ralliääntämiseen” tottuneelle. Suositten erittäin lämpimästi em. reunaehdoin. Uskallan
myös luvata, että Andersin muutkin mahdolliset kurssit ovat käymisen arvoisia.

Übungen zur Grammatik (Beate Haussmann) B2, 1,5 ECTS

Intensiivikurssilta tuttu rouva Haussmann veti tämän kielioppikurssin, jossa opetusta oli
joka toinen viikko yhden luennon verran. Tästä johtuen siis vain 1,5 ECTS. Kuten kurssin
nimi jo kertoo, niin luvassa ei ole varsinaista opiskelun riemujuhlaa. Haussmann ei
edelleenkään ollut motivoivin ja mukaansatempaavin opettaja, mutta asiansa hän kyllä
osaa. Kurssi vaatii oikeasti jo työtä, sillä välitentti ja lopputentti eivät ole helppoja. Vaikka
kielioppi turhauttavaa onkin, niin sitä on vain opeteltava ja tämä kurssi tarjoaa siihen hyvät
välineet. Perusasioiden lisäksi aihealueissa mennään jo hiukan syvemmällekin, joten
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haasteista ei jää kiinni. Suosittelen jokaiselle saksan kielen oikeaoppisuudestaan
välittävälle.

Landeskunde: Baden-Württemberg (Carin Herre) B2, 3 ECTS

Kurssin tarkoituksena on tutustua Baden-Württembergin osavaltion historiaan,
nähtävyyksiin, väestöön ja ominaispiirteisiin erilaisten luentojen ja vierailujen muodossa.
Kuulostaa hyvältä, eikö? Yhtälöltä putoaa pohja siinä vaiheessa, kun opettajaksi astelee
uransa taidehistorian parissa tehnyt rouva, jolla ei ole tuntiakaan alla pedagogisia saati
saksan kielen opintoja. Hyvä kurssi oli valitettavasti pilalla jo ensimmäisestä luennosta
lähtien, koska vaati äärettömän suuria ponnisteluja, että pystyi ymmärtämään edes osan
hänen ulosannistaan. Mielissämme kävikin usein, että kurssin kuuluisi olla B2- tason
sijasta C2.
Hyviin puoliin voidaan laskea, että tulee vierailtua Stuttgartin perinteisissä nähtävyyksissä,
kuten teatterissa ja osavaltion museossa, joihin ainakaan allekirjoittanut olisi tuskin muuten
eksynyt. Tentissä annettiin 3 vaihtoehtoista otsikkoa esseelle ja mukana sai olla vaikka
repullinen kirjoja, joten suoriutuminen kiitettävästi ei ole ongelma. Kyseessä siis
ideologialtaan äärimmäisen hyvä kurssi, mutta on valitettavan riippuvainen toteutuksesta
ja luennoitsijasta. Puutteista huolimatta kannattaa kuitenkin vakavasti harkita
osallistumista.

Projektmanagement, Irina Hartmann, 4ECTS

Kauppatieteen kurssi, jota luennoi nuori ja mukava Irina Hartmann. Hän puhuu selkeää ja
ymmärrettävää saksaa, joten kurssi on hyvää oppia kielen kannalta. Liiketaloudellisesta
näkökulmasta anti on kuitenkin melko olematon. Luennoitsijan henkilökohtainen
kompetenssi rajoittuu koulussa opittuun. Hän lukee kirjasta kopioidut powerpointit suoraan
ilman sen kummempia selityksiä. Kurssin tarjoamat menetelmät projektien hallintaan ovat
myös vähintäänkin mielenkiintoisia. Tentti on suullinen (vaihtareille), joka ei sinänsä tuota
vaikeuksia. Läpi pääsee hyvin arvosanoin, jos on yhtään kartalla projektijohtamisen
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aihepiireistä. Mikäli sinulla ei riitä aika tai kärsivällisyys käydä tämän kurssin luennoilla, niin
kannattaa kuitenkin ilmottautua tenttiin ja suorittaa se. Valmistautumiseen kelpaa esim.
LUT:n tarjoamat materiaalit, kunhan muistat kääntää avaintermit saksaksi.

5. VAPAA-AIKA

Stuttgart tarjoaa, vain muutamia mainitakseni, upean Mercedes-Benz- sekä Porsche
museon, maailman ensimmäisen ja hillittömän korkean TV-tornin sekä korkealuokkaista
kulttuuritarjontaa. Aiemmissa vaihtoraporteissa onkin kuvattu todella hyvin Stuttgartin
nähtävyydet ja muut ”pakolliset”, joten en katso tarpeelliseksi toistaa samaa, vaan kerron
enemmän omista vapaa-ajan kokemuksistani.

5.1 Matkustelu

Kuten alussa mainitsin, Stuttgartin sijainti on herkullinen ajatellen matkustelua. Ranskan
Strasbourgiin pyyhkäiset parissa tunnissa junalla. Autolla pääsee samassa ajassa
Itävallan ja Sveitsin alpeille. Auton vuokraaminen todellakin kannattaa, koska hinnat eivät
päätä huimaa. Autovuokraamojen kilpailuttaminen on kuitenkin todella tärkeää, koska
hinnat voivat vaihdella erittäin rankasti. Käsitys siitä, että suurimmat vuokraamot ovat
kalleimpia ei myöskään pidä paikkaansa.
Stuttgartin lentokenttä kärsii hiukan siitä, että München ja Frankfurt ovat niin lähellä, mutta
mikään pieni kenttä ei silti kyseessä ole. Lentoyhtiöden eri tempauksilla on Stuttgartista
todella edullista lentää kaikkiin Euroopan metropoleihin nopeasti ja kätevästi. Vasta
vietettyäsi hiukan aikaa Stuttgartissa alat todella ymmärtää kuinka lähellä kaikki onkaan.
Toisaalta ymmärtää myös sen, kuinka eristyksissä pohjoinen Suomi on matkustelua
ajatellen.
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5.2 Jalkapalloturismi

JalkapalIo - tuo ihana tekosyy vaihto-opiskeluun. Suomea tituleerataan urheiluhulluksi
kansaksi vailla ymmärrystä sanan todellisesta merkityksestä. Saksalaiset elävät ja
hengittävät jalkapallosta, ja se näkyy kaikkialla. Kun oman kaupungin joukkue tai Saksa
pelaa, niin stadionilla, baareissa ja kotikatsomoissa muu maailma pysähtyy. Mikä parasta,
sinäkin siis pääset nauttimaan tästä kuningaslajin luvatun maan kansallisesta itsetunnon
kohottajasta. Se yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunne, mitä jalkapallo
parhaimmillaan Saksassa tarjoaa, on jotain käsittämätöntä.
Jalkapalloturistille Stuttgart on varsin mukavaa aluetta, joskaan se ei pärjää Ruhrin alueen
jalkapallokeskittymälle. Paikallinen joukkue VfB Stuttgart pelaa Saksan korkeimmalla
tasolla eli bundesliigassa. Hulppea Mercedes Benz- stadion sijaitsee kauniissa ja
vähemmän sotien runtelemassa Bad Cannstattin kaupunginosassa lähellä Wasenin
festivaalialuetta ja on vierailun arvoinen kohde, vaikkei jalkapallosta niin välittäisikään.
Stadionin Untertürkheimer kurve- katsomonosan remontti valmistuu syksyllä 2010, jolloin
on lupa odottaa vielä parempaa. 60.000 ihmistä hurraamassa mille tahansa on jo kokemus
sinänsä.
Liput kustantavat 30-50€ ja niitä voi hankkia VfB:n kotisivuilta, stadionin fanishopista tai
Königstrassen fanishopista. Ole ajoissa liikkeellä, sillä pääosa otteluista myydään nopeasti
loppuun. Ennen ottelua stadionin liepeillä pyörii jos jonkinnäköistä trokaria, joilta lippuja
saa 20-80% yli ovh-hinnan riippuen vastustajasta ja ottelun tärkeydestä. Yleisesti ottaen
voisin sanoa, että hanki lippusi otteluun FC Bayern Müncheniä vastaan. Tämä vastustaja
herätää eniten tunteita (vihaa) myös Stuttgartissa, joten tunnelma on taattu, kuten myös
mellakkapoliisien määrä. Muutenkin kannattaa valita ottelu, jossa vastustaja on
suhteellisen läheltä Stuttgartia, koska tällöin koti- ja vierasjoukkueiden sekä fanien
vastakkainasettelu on kiihkeimmillään.
VfB:n kotiottelu on oiva valinta, jos aiot käydä katsomassa yhden saksalaisen jalkapalloottelun. Tosifanille tai muuten lajiin enemmän perehtyneelle stadionin tunnelma ja
kotijoukkueen fanitoiminta on kuitenkin varsin keskivertoa. Aikanaan muuan Aatu
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rakennutti stadionin yleisurheilustadioniksi, joten katsojat ovat turhan etäällä kentästä.
Osittain siksi stadionia remontoidaankin. Osuutensa tunnelmaan on myös hiukan
pidättäytyvämmällä schwaabilaisella kannattajakulttuurilla.
Toinen erittäin mielenkiintoinen kohde on Saksan neljänneksi korkeimmalla tasolla
Regionalliigassa pelaava perinteikäs ex-suurseura Stuttgarter Kickers. Heidän Gazistadion sijaitsee Waldaussa aivan TV-tornin juurella. Otteluohjelman löydät parhaiten
joukkueen kotisivuilta www.stuttgarter-kickers.de. Joukkueen stadion on vanha, pieni ja
osittain ränsistynytkin, mutta siellä pelataan kuitenkin jalkapalloa, jota raha ja muu
pinnallinen ei ole pilannut. Urheilullinen taso lähentelee silti suomalaista
ammattijalkapalloa. Tunnelma on välillä uskomaton, vaikka katsojia on keskimäärin vain
3000/peli. Osta 8€ hintainen lippu stadionin portilta fanikatsomon viereen, nauti
rappioromantiikasta ja koe aito saksalainen jalkapallokulttuuri puhtaimmillaan ja vieläpä
Stuttgartissa. Jos rohkaistut fanikatsomoon ja mainitset ”Finnland” ja ”Kari Laukkanen”,
niin voit jättää myös virvoitusjuomarahat kotiin. Tähtää paikallisotteluihin esim. SSV Ulmia
vastaan, jolloin tunnelmaa on kaksinverroin.

Muutaman sadan kilometrin säteellä ja helppojen junayhteyksien päässä Stuttgartista
sijaitsevat myös München, Frankfurt, Nürnberg, Freiburg, Karlsruhe, Mainz, Kaiserslautern
sekä Hoffenheim, jotka kaikki tarjoavat huipputason jalkapalloa ja toinen toistaan
upeampia urheiluviihteen elämyksiä. Allekirjoittanut seurasi kaiken kaikkiaan 18 ottelua
Etelä-Saksassa. Yhteenvetona urakasta todettakoon, että jokainen kaupunki ja seura
tarjoaa omanlaisensa joukkueen, stadionin ja kannattajakulttuurin, joten paremmuuseroa
jalkapalloturismin näkökulmasta niiden välille on vaikea ja turha tehdä. Selvää on
kuitenkin, että Saksassa on euroopan korkeimmat katsojakeskiarvot ja ehdottomasti paras
tunnelma. Jos suuntaat jalkapallo-otteluun Stuttgartin ulkopuolelle, niin suosittelen
erityisesti Mainzia, Kaiserslauternia ja Frankfurtia – näet ja kuulet kyllä miksi. Esimerkiksi
lauantaisen ottelun ympärille on hyvä rakentaa viikonloppuretki ko. kaupunkiin, joten saat
monta kärpästä yhdellä potkulla. Lippuja saa helposti joukkueiden kotisivuilta, ja ne tulevat
sinulle postissa etukäteen, kunhan varaat ajoissa. Autan ja annan mielelläni lisätietoa,
mikäli sinulla on kysyttävää jalkapallomatkailusta Saksassa.
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5.3 Viihde ja ravintolat

Stuttgart tarjoaa menoa ja meininkiä viikon jokaiselle päivälle aivan riittämiin. Yliopiston
kampuksella on muutamia pienempiä ns. kuppiloita, mutta varsinaisia yökerhoja ne ei ole.
Sen sijaan kampuksella järjestetään etenkin arki-iltoina usein keittiöbileitä, joissa tunnelma
on kirjaimellisesti katossa. Keittiökemujen viehätys haihtuu kuitenkin melko nopeasti,
mutta tästä ei kannata huolestua.
Kaupungin keskustassa on lukuisia kapakoita, olutterasseja (Biergarten) ja yökerhoja
aivan jokaisen makuun. Saksalaisen seurustelukulttuurin mukaisesti kaupungissa on myös
paljon yökerhon ja loungen yhdistäviä istuskelupaikkoja, jotka ovat erittäin viihtyisiä
esimerkiksi illan ensimmäisenä kohteena. Eritysmaininnan arvoinen paikka on keskustan
www.skybeach.de. Pääkadun (Königstrasse) varrelta on turha etsiä minkäänlaista
iltamatoimintaa kiinteistöjen korkeiden hintojen vuoksi, mutta ydinkeskustan sivukaduilla,
kuten Theodor-Heuss-Strassella kaupunki herää uuteen kukoistukseensa heti illan
hämärryttyä. Vieri vieressä sijaitsevat baarit tarjoavat hyvin erilaista teemaa ja musiikkia
aina sambasta konemusiikin ystäville. Anniskeluravintoloilla ei ole varsinaista lakiin
perustuvaa sulkemisaikaa, joten aamu saattaa yllättää, mikäli juhlijoita ja virtaa vain riittää.
Hinnat ja mahdolliset pääsymaksut ovat täysin riippuvaisia paikasta, mutta yleisesti voi
sanoa, että suomalaiseen hintatasoon tottuneelle hinnat ovat huokeat. Joissain
yökerhoissa on myös vaatimuksia pukeutumisen suhteen sekä sen, kuinka monta mies- ja
naispuolista juhlijaa seurueessa on, mutta tätä ei pidä ottaa turhan vakavasti. Heillä vain
on yksinkertaisesti vara valita asiakkaansa, eikä se ole lainkaan väärin. Saksalaista
järjestelmällisyyttä kauneimmillaan. Ei kannata juurtua muutamiin tuttuihin ja turvallisiin
paikkoihin, kuten Enchillada ja Shocken, vaan rohkeasti kokeilla erilaisia paikkoja. Siten
löytyy uusia ja parempia kokemuksia. Pisteet tyylistä Zuffenhausenin www.sky-palace.de
yökerholle.
Syksyllä Stuttgartissa järjestettävät Volksfestit ja keväällä järjestettävät hiukan pienemmät
Frühlingsfestit ovat saksalaista karnevaalikulttuuria parhaimmillaan. Neckarin rannalle
Wasenin kaupunginosaan nousee useita olutpanimoiden viihdetelttoja, joissa livemusiikki
raikaa, olut virtaa eikä nälkä pääse yllättämään. Lisäksi alue täyttyy huvipuistolaitteista ja
erilaisista myyntikojuista. Volksfest on maailman toiseksi suurin olutfestivaali (n. 4,5 milj.
kävijää vuosittain) heti Oktoberfestien (n.6 milj.) jälkeen. Molemmat nähneenä voin sanoa,

16

että Volksfest pesee kilpailijansa 6-0, koska siitä ei ole (ainakaan vielä) muodostunut niin
järkyttävää massaturismin kohdetta, joka tappaa festivaalin alkuperäisen idean ja
maineen. Molemmat ovat siis lähes identtiset tarjonnan puolesta, mutta eron tekevät juuri
asiakkaat ja niiden luoma tunnelma sekä se, että sinun ei tarvitse mennä paikalle klo 12
päivällä päästäksesi johonkin telttaan sisään. Tämä ei ollut Stuttgartin lobbaamista tai
puolustelua, vaan silkkaa faktaa.

Mitäs sitten, kun nälkä yllättää? Tärkein neuvoni on, että älä syö yliopiston ruokalassa eli
Mensassa. Suomalaisen kouluruoan laatuun tottuneena voinet helposti kuvitella, että näin
olisi myös hyvinvointivaltio Saksassa. Olet väärässä.
Ruokakaupassa käynti on kuitenkin yhtä juhlaa. Elintarvikkeet ovat erittäin halpoja, joten
hiukan parempienkin ruokien kokkaaminen on varsin edullista. Hyviä kauppoja löytyy mm.
kampuksen läheisyydestä Vaihingenin Kaufland sekä myös yhden S-Bahn pysäkin päästä
Schwabstrassen kaupunginosasta (Neukauf, Netto jne.) Kampuksen lähikaupasta voit
hakea pienimmät tarpeet, mutta suuremmat ostokset kannattaa keskittää muualle hintojen
ja valikoimien takia.
Kuten aiemmin mainitsin, Stuttgartin väestö on erittäin kansainvälisesti jakautunutta. Tämä
rakenne näkyy myös mittavana eri maailmankolkkien keittiöiden tarjontana. Ulkona
syöminen on Stuttgartissa lähes paikassa kuin paikassa todella edullista, joten sen
perinteisen dönerkebabmätön lisäksi kannattaa kokeilla koko laajaa kirjoa.
Erikoismaininnan ansaitsevat Vaihingenin Bistro Driven sekä Schwabstrassella sijaitsevan
sporttibaari Ackermannsin ruokalistat. Älä anna ravintoloiden ulkonäön petkuttaa, sillä
monesti herkullisimmat ateriat löytyvät hiukan vaatimattomamman oloisemmista paikoista,
joten tartu rohkeasti ovenkahvaan.
Kun kerran Saksassa ollaan niin ei tietenkään sovi unohtaa paikallisia erikoisuuksia, kuten
spätzlejä (saksalaisten uudelleen keksimä nuudeli), maultascheneja (paikallisia
”ravioleja”), bratwursteja jne. Königstrassella sijaitsevien tavaratalojen Galeria Kaufhofin ja
Karlstadin kattokerroksien buffetravintolat ovat erinomainen ja kohtuuhintainen
mahdollisuus maistella schwaabilaisen keittiön antimia.
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5.4 Liikunta

Yliopistolla on toimiva, enemmänkin amerikkalaiselle yliopistomaailmalle ominaisempi,
urheilujärjestö www.hochschulsport.uni-stuttgart.de , joka tarjoaa mahdollisuuden
harrastaa urheilua erittäin monipuolisesti. Tarjottimella ovat lähes kaikki joukkuepelit,
kuntosali, kiipeily, kamerakerho, retkeily jne. Kurssien kirjo on erittäin laaja ja niille
ilmottaudutaan lukukauden alussa nopeimmat syövät hitaat -käytännöllä, joten ole hereillä.
Kurssimaksut ovat nimellisiä. Tämä on erittäin hyvä ja toimiva järjestelmä, jollaisen soisi
toimivan suomalaisissakin korkeakouluissa. Rohkeasti vain mukaan kokeilemaan jotain
uutta lajia tai katsomaan, kun etelä-amerikkalaiset ottavat ensikosketuksensa salibandyn
saloihin.
Mikäli harrastat jotain lajia, niin kannattaa olla aktiivinen jo ennen vaihtoasi. Herra Google
ja sähköposti on uskomaton apuväline. Itse sain sovittua jo etukäteen yliopiston
läheisyydessä pelaavan ja harjoittelevan puoliammattimaisen jalkapallojoukkueen
edustajien kanssa, että tulen jo ensimmäisellä viikolla käymään treeneissä. Lopulta
treenasin ja pelasin koko vaihdon ajan kyseisessä joukkueessa ja se oli kenties yksi
parhaista päätöksistäni. Miksi? Asuin pääosin ei-saksalaisten vaihtareiden kanssa ja
kurssitoverit olivat myös pääosin vaihtareita, joten kanssakäyminen saksalaisten kanssa
olisi voinut jäädä vähiin. Jalkapallojoukkue tarjosi mahtavan kosketuspinnan paikalliseen
(myös ei-akateemiseen) väestöön ja kielitaitoni kehittyi yksissä treeneissä enemmän kuin
kolmella saksan luennolla yhteensä. Pääsin nauttimaan myös illanvietoista ym. joukkueen
yhteisistä tapahtumista monen monituista kertaa. Jälkeenpäin ajatellen puolivuotisen
parhaita kokemuksia. Mitä yritän tällä viestittää, että mikäli sinulla on jokin harrastus, niin
älä sysää sitä syrjään vaihtorupeaman ajaksi, vaan ole itse aktiivinen ja hakeudu myös
Hochschulsportin ulkopuolelle. Saat todella paljon enemmän kuin mahdollisuuden jatkaa
harrastustasi. Vaatii toki hiukan vaivaa, mutta antaa paljon.

6. YHTEENVETO

Kuulet varmasti kaikilta vaihdossa käyneiltä, että se kannattaa. En voi kuin yhtyä näihin
lausuntoihin. Aika ulkomailla kasvattaa hämmästyttävän paljon ihmisenä, lisää
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kansainvälisyyttäsi ja parantaa arvomaailmaasi. Elämä paikallisten ja vaihto-oppilaiden
kanssa on muutakin kuin hauskanpitoa. Harvassa kontekstissa pääset tutustumaan yhtä
moneen erilaiseen kulttuuriin ja työskentelytapoihin. Opit arvostamaan ja myös
kritisoimaan suomalaista yhteiskuntaa. Lupaan, että löydät itsestäsi aivan uusia puolia
rupeaman aikana. Ei käy myöskään kieltäminen, että jo opiskeluaikana suoritettu pidempi
jakso ulkomailla on hyvä referenssi tulevien työnantajien silmissä. Pääsääntöisesti sinulla
on siis vain voitettavaa, joten ei kannata turhaan epäröidä lähtöpäätöksen kanssa.
Allekirjoittanut ainakin katuisi loputtomiin, mikäli ei olisi päättänyt lähteä. Hoida asiat
Suomessa ajoissa siihen kuntoon, että voit nauttia täysin rinnoin ajastasi ulkomailla.
Varaudu myös ajoissa kotiinpaluuseen, jotta paluu ”arkeen” sujuisi mahdollisimman
kivuttomasti.
Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai kaipaat lisätietoja elämästä Stuttgartissa, niin vastaan
mielelläni. Parhaiten tavoitat etunimi.sukunimi@lut.fi
Prost!

