Universität Paderborn
Syksy 2014

MATKARAPORTTI

Simo Myrttinen

2

SISÄLLYSLUETTELO

1

MATKAAN LÄHTEMINEN ........................................................................................ 3

2

HOIDETTAVIA ASIOITA ........................................................................................... 3

3

4

2.1

Asunnon hakeminen .............................................................................................. 3

2.2

Tarvittavat asiakirjat ym. ....................................................................................... 4

2.3

Vakuutusasiat ......................................................................................................... 4

2.4

Byrokratiasta yleisesti ............................................................................................ 5

KIELIKURSSIT JA OPISKELU................................................................................... 5
3.1

Crash Course .......................................................................................................... 5

3.2

DSH-kurssi............................................................................................................. 6

VAPAA-AIKA .............................................................................................................. 7

3

1 MATKAAN LÄHTEMINEN

Liian nopeasti kuluneen kesän jälkeen koitti aika lähteä Paderborniin vaihtoon. Osallistuin
keväällä vasta jälkihakuun, koska varsinainen haku meni hieman ohi. Jälkihaku oli senkin
takia hyvä valinta, että valinnanvaikeutta vaihtokohteen suhteen ei ollut ja tuleepahan
viimein lähdettyä. Kesän aikana tulleesta postista selvisi, että Paderbornissa olisi syytä olla
viimeistään syyskuun neljäntenä päivänä, mikäli haluaa aloittaa opiskelun mahdollisimman
mutkattomasti. Suosittelen myös lämpimästi avaamaan kaikenlaiset liitetiedostot, mitä
sähköpostiin kesän aikana ilmaantuu, koska itseltäni jäi ainakin osa huomaamatta.

Paderborniin matkustin lentämällä ensin Düsseldorfiin ja lentokentältä junalla Paderborniin
Jyrki Montosen ja Joni Pulkin kanssa. Düsseldorfissa meillä oli Jyrkin ”Buddy” Michael
vastassa. Buddy on siis opiskelija, joka auttaa kaikenlaisissa käytännön asioissa
Paderbornissa.

2 HOIDETTAVIA ASIOITA

Saksaan lähtiessä ei ole erityisemmin paperitöitä. Muutama asiointi omassa kv-toimistossa
mahdollisti mutkattoman matkaan lähtemisen. Kesän aikana sain vielä postin mukana
Paderbornin yliopistolta listan hoidettavista asioista. Tässä kappaleessa kerron lyhyesti,
mitä itseltäni mieleen jäi.

2.1 Asunnon hakeminen
Asunnon hakeminen onnistui samalla lomakkeella, millä haetaan itse yliopistoon. Tämän
lomakkeen lähetin LUT:n kv-toimistosta. Suosittelen hakemaan WG-tyyppistä asuntoa
(Wohngemeinschaft), mikä on muutaman opiskelijan soluasunto. Itse sain kolmen hengen
solun ja kaksi Saksalaista kämppistä. Mielestäni oli erittäin toimiva ratkaisu.

Asunnon vastaanottaminen toimi siten, että kesäkuun lopussa sain sähköpostin
Studentwerkista, jossa minulle tarjottiin asuntoa. Tässä tarjouksessa oli yhteystiedot
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asunnon tarjoajasta/ vuokranantajasta sekä jostakin yhteyshenkilöstä. Tästä alkoi sekava
sähköpostien vaihtaminen, joka päättyi heinäkuun puolivälissä siihen, että en saanut
asuntoa. Sain kuitenkin uuden tarjouksen, joka tärppäsi. Asunnon vastaanottaminen ei
kuitenkaan ollut helppoa, koska vuokranantajan sähköpostissa oli kirjoitusvirhe ja
yhteyshenkilö ei aluksi tiennyt mistä on kyse. Kaikesta tästä kuitenkin selvisi puhumalla.
Vaikka asuntojen tarjoaminen tuntui toimivat hyvin sekavasti, niin en kuitenkaan kuullut
kenenkään jääneen ilman asuntoa.

2.2 Tarvittavat asiakirjat ym.
Matkavakuutus minulla on jatkuvana, joten latasin siitä vain sertifikaatin If:n
verkkopalvelusta ja tulostin sen. Matkavakuutustani ei kuitenkaan paikan päällä kukaan
kysynyt, mutta tärkeintä lienee, että se on voimassa. Passikuvia pyydettiin ottamaan
mukaan neljä kappaletta, mutta niitä ei sen kummemmin missään kyselty. Eurooppalainen
sairaanhoitokortti kannattaa hoitaa hyvissä ajoin, mutta siitä lisää myöhemmin.
Kaikenlaiset paperit, mitä yliopisto oli kesän mittaan lähettänyt, kannatti myös ottaa
mukaan. Tärkein kaikista oli tietysti hyväksymiskirje.

2.3 Vakuutusasiat
Eurooppalainen sairaanhoitokortti on järkevää hankkia jo Suomessa, eikä vasta Saksassa.
Itseltä tämä asia jäi hoitamatta vähäisten matkajärjestelyjeni ohessa. Paderborniin
päästyäni selvisi, että se on todellisuudessa ainoa vakuutuspaperi, jonka Suomesta
tarvitsen. Asian hoitaminen sieltä käsin oli periaatteessa yksinkertaista, mutta aikaa vievää
ja turhauttavaa. Kortin toimitusaika on vain pari viikkoa ja lupasivat lähettää sen minulle
suoraan Saksaa. Tässä kohtaa kannattaa toivoa mukavaa KELA:n asiakaspalvelijaa, koska
siitä riippuu, että viitsiikö hän lähettää kortin Saksaan vai vanhemmille Suomeen. Minulla
oli tässä asiassa hyvä tuuri. Tämän lisäksi kortista voi pyytää väliaikaisen todistuksen, joka
kelpaa siinä missä itse korttikin. Tämä lähetetään ainoastaan ja nimenomaan haluamaasi
faksinumeroon. Itse pyysin lähettämään paikalliseen kv-toimistoon, missä meidän asioita
hoitava Frau Weinert ei ymmärtänyt sanaakaan tästä kokonaan suomenkielisestä
todistuksesta. Pikainen käynti vakuutuskassassa kuitenkin auttoi asian hoitamisessa, koska
todistus on kuulemma samanlainen jokaisella kielellä, joten siitä ei tarvitse ymmärtää
sanaakaan. Asia selvisi ja pystyin kirjautumaan opiskelijaksi Saksaan.
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2.4 Byrokratiasta yleisesti
Saksassa näitä edellä kuvattuja paperihommia ei hoideta mitenkään turhan sujuvasti.
Vakuutusasian hoitamiseen meni kaikkineen reilu viikko. Kv-toimiston jonotustilanne oli
ajoittain niin huono, että saman päivän aikana ei välttämättä ollut mahdollista asioida
useampaan kertaan. Pitkäkin jonotus saattoi huipentua vastaukseen, että faksi on rikki.
KELA:n asiakaspalvelijan tavoittaminen kahdesti päivässä voi olla myös hankalaa, mutta
aamulla usein onnistuu. Soittopyyntö on tässä varmin tapa saada palvelua.

Tilapäisen bussikortin hakeminen ei sekään onnistunut aivan mutkattomasti. Pitkän
jonotuksen jälkeen sain kortin suoraan käteen, eikä tämä toimenpide kauan kestänyt. Kvtoimiston allekirjoituksen lisäksi korttiin piti kuitenkin hakea vielä leima toisesta
toimistosta, joka oli mennyt jo kiinni siltä päivältä.

Papereiden kuljettaminen paikasta toiseen tuntui siis ajoittain turhauttavalta. Asiat
kuitenkin etenivät aina jollain tavalla ja ihmiset palvelivat ja auttoivat mielellään parhaan
osaamisensa mukaan. Mikäli vain jonottamisen kestää, niin asiat etenevät ajallaan.

3 KIELIKURSSIT JA OPISKELU

Syyslukukausi alkaa täällä vasta lokakuun alussa ja kestää tammikuun loppuun, minkä
jälkeen tentit järjestetään pitkälti helmikuun alussa. Itselläni ei tästä ole kokemusta, koska
suoritin ainoastaan kielikursseja, jolloin sain kaiken suoritettua jo ennen joulua.

3.1 Crash Course
Vaihto-opiskelijoille suositellaan aluksi intensiivistä saksankielen kurssia, joka on
nimeltään Crash course tai nykyään Ferien Kurs. Kurssi kestää neljä viikkoa, minkä
jälkeen on pienimuotoinen tentti, jonka tiettävästi kaikki läpäisevät. Noppia kurssista saa 5.
Opetusta kurssilla on neljänä päivänä viikossa ja neljä tuntia päivässä. Useimmiten
perjantait ovat vapaapäiviä ja poissaoloja saa olla korkeintaan päivä viikossa. Ennen
kurssia on tasotesti, jonka mukaan opiskelijat sijoitetaan sopiviin ryhmiin omien aiempien
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kielitaitojen mukaan. Kurssin vaativuustasot noudattavat eurooppalaista viitekehystä, joten
tasot ovat A1, A2, B1, B2 ja C1. Jokainen taso on vielä jaettu kahteen osaan. Suoritettuani
LUT:lla seitsemän kurssia Saksaa pääsin ryhmään B1.1. Kurssi alkoi kahdeksas syyskuuta
ja päättyi toinen lokakuuta.

Kurssin tasotesti pidettiin syyskuun ensimmäisellä viikolla ja itse kurssi alkoi seuraavan
viikon maanantaina. Koska opetus tapahtuu varsinaisen lukukauden ulkopuolella, niin ei
tässä vaiheessa muita kursseja ole vielä mahdollista suorittaa. Opetus tapahtuu aina
aamulla, joten iltapäivät ovat vapaat.

Mielestäni kurssin suorittaminen on hyvä tapa aloittaa kieliopinnot sekä tutustua uusiin
ihmisiin heti opintojen alettua. Kurssilla tulee myös hyvin kerrattua aiemmin opittua asiaa.

3.2 DSH-kurssi
Lyhenne DSH tulee sanahirviöstä: Deutsche Sprachführung für den Hochschulzugang
ausländicher Studienbewerber. Ennen kurssia meille ilmoitettiin, että oppisimme tuon
lyhenteen merkityksen kurssin aikana, mutta siitä huolimatta se piti vielä tarkistaa tätä
raporttia varten. Kurssi koostuu lähes vastaavista tasoista kuin Crash Course. Tasot ovat
Grundstufe (A1-A2), Mittelstufe I (B1), Mittelstufe II (B2) sekä Oberstufe (C1). Kurssi on
lähtökohtaisesti tarkoitettu ulkomaalaisille, jotka hakevat saksalaiseen korkeakouluun
opiskelemaan ja näin ollen C1 tason on oltava suoritettuna. Yksi DSH-kurssi kestää noin
kolme kuukautta ja opetuksen laajuus on 240 tuntia. Kaikkien tasojen suorittamiseen
menisi siis noin vuosi. Opetusta on viitenä päivänä viikossa neljä tuntia päivässä ja lopuksi
noin viisi tuntia kestävä tentti. Tätä on kuitenkin turha pelätä, koska tentti vain koostuu
useammasta eri osasta ja siinä on reilusti taukoja. Kurssi alkoi kahdeksas lokakuuta ja
päättyi 13. joulukuuta järjestettävään tenttiin.

Itse jatkoin tälle kurssille tutulla ja turvallisella B1 tasolla. Ennen kurssin alkua oli taas
koe, jolla määritettiin sopiva taso. Mielestäni kurssi on parasta, mitä täällä Paderbornissa
voi tehdä, mikäli haluaa edes vähän kieltä oppia. Opetusta tosin on joka aamu klo. 8.30 –
12.45, mikä rajoittaa jonkin verran vapaa-aikaa. Noppia kurssista saa 15. Poissaoloja
kurssilta sallitaan noin 25 %, mikä tarkoittaa 11:ä päivää. Joten mitään viikonloppumatkoja
kurssi ei rajoita. Tunneilla tosin on suotavaa olla virkeänä, koska opetus etenee ainakin
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alussa nopeasti. Kurssilla annetaan tietysti päivittäin kotitehtäviä joiden tekemiseen aikaa
kuluu puolesta tunnista tuntiin ja joskus vähän pidempäänkin. Palautettavia tehtäviä
kurssilla ei ole, joten deadlinet eivät paina päälle missään vaiheessa. Kirjallisia
palautettavia tehtäviä kurssilla tehdään vähintään pari viikossa, mutta nekin tunneilla.
Mielestäni poissaolot kannattaa aikatauluttaa kurssin loppupuolelle, koska viimeiset kaksi
viikkoa ovat pelkkää kertausta. Tämä johtunee siitä, että kurssi on maksullinen ja kaikkien
pitäisi päästä se läpi. Tietysti näin ei tapahdu, mutta lähes poikkeuksetta ihmiset sen
läpäisevät. Kurssin hinta vaihto-opiskelijoille oli 185 e.

4 VAPAA-AIKA

Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia kaupungista löytyy varmasti kaikille. Sopiva
kuntosali Xtra-sport löytyi yliopiston vierestä. Maksoin viiden kuukauden jäsenyydestä
171 euroa, mutta tiettävästi muut saivat tingittyä itselleen parempiakin hintoja samalta
salilta. Sali täytti pitkälti Jyrkin vaatimukset, joten siihen tuskin kenenkään tarvitsee pettyä.
Kaupungin parhaat lenkkimaastot löytyvät mielestäni Paderjoen varrelta, mutta kauniita
maisemia täällä riittää onneksi lähes joka suunnassa.

Semester-ticket on loistava tapa tutustua tähän Saksan tiheimmin asuttuun osavaltioon.
Lippu maksaa noin 170 euroa ja sillä voi matkustaa osavaltion alueella. Junamatka
Dortmundiin kestää tunnin ja Düsseldorfiin pääsee kahdessa tunnissa. Vaihto-opiskelijoille
tarkoitettu Eurobiz järjesti myös hienon ja ennen kaikkea edullisen viikonloppureissun
Berliiniin. Tämän lisäksi kaikenlaisia päivä- ja viikonloppureissuja oli tarjolla kiitettävästi.

