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Ennen matkaa
Ajatus vaihto-opinnoista Venäjällä syntyi jo aloittaessani opinnot LUT:ssa. Peter the Great St.
Petersburg Polytecnic University (SPbSTU) valikoitui yliopistoksi, sillä halusin viettää vaihtoni
Pietarissa. Koulun hyvä maine (useita nobel-voittajia) vain vahvistivat valintaani. Kanssani Pietariin
lähti LUT:sta toinenkin opiskelija, joka, toisin kuin minä, jäi myös kevätlukukaudeksi Venäjälle.
Valinnan jälkeen huhtikuussa SPbSTU lähetti minulle internet-lomakkeen, jossa kysyttiin lisätietoja
muun muassa opinnoistani, kielitaidostani sekä ehkä tärkeimpänä, tarvitsenko asuntolapaikan
Pietarista. Lomake kannattaa täyttää ajoissa, sillä asuntolapaikkoja on rajallisesti ja nopeat syövät
hitaat. Varmistuksen dorimtory-paikkaani sain kesäkuussa, ja samoihin aikoihin saapui myös
virallinen kutsu Pietarista. Tämä kutsu on elintärkeä, jotta viisumia pystyy hakemaan. Kun kutsu on
saapunut, voi viisumirumba alkaa. Viisumin saantiin on kaksi tietä: joko Venäjän suurlähetystöstä
tai matkatoimiston kautta. Itse hain viisumini matkatoimiston kautta, sillä koin sen helpommaksi
eikä hintaerokaan päätä huimannut (85€ vs. 95€). Viisumia varten tarvitaan täydellinen kopio
passista, valokuva, todistus voimassa olevasta vakuutuksesta koko Venäjällä olon ajaksi,
negatiivinen HIV-todistus, voimassa oleva passi sekä edellä mainittu yliopiston virallinen
kutsukirje. HIV-todistus kustansi yksityisellä lääkäriasemalla teetettynä noin 50€, mukaan lukien
käännöspalvelun Venäjäksi. Koko viisumille tuli siis lopulta hintaa noin 150€. Viisumi toimitettiin
minulle noin viikon kuluttua siitä, kun jätin paperini matkatoimistoon. Viisumi on aluksi voimassa
90 päivää, ja sillä voi saapua Venäjälle vain kerran. Aloitettuani opinnot Pietarissa ja
rekisteröidyttyäni dormitorylle hain lopullisen viisumin, joka oli voimassa lukukauden loppuun ja
joka salli Venäjän rajan ylityksen useamman kerran. Tämä viisumi kustansi vielä ylimääräiset 3 000
ruplaa (n. 50 euroa)

Saapuminen Pietariin
SPbSTU antoi meille viikon aikaa saapua Pietariin. Jokainen sai valita kyseiseltä viikolta itselleen
sopivimman päivän saapumiseen, itse päätin saapua keskiviikkona. SPbSTU tarjoaa tutorpalveluita, jossa sinua on vastassa rautatieasemalla kansainvälinen tutor-opiskelija. Minulle ei
kuitenkaan riittänyt tutor-opiskelijaa, joten jatkoin Suomen asemalta (Finlyadskiy Vokzal) matkaa
yliopistolle metrolla. Päästyäni asuntolaa lähinnä olevalle metroasemalle (Plozhad Muzhestvo,
saman linjan varrella kuin Suomen asema) ryhdyin etsimään oikeaa rakennusta betoniviidakosta.
Apunani minulla oli yliopiston tarjoama kartta, joka oli Venäläiseen tyyliin piirretty vähän sinne
päin. Oikean rakennuksen löytäminen kesti minulta noin 30 minuuttia, jonka jälkeen kuitenkin
löysin vihdoin perille. Astuessani sisään asuntolaan, alkoi paikallinen asuntolan valvoja, Babushka,
paapattaman minulle venäjää erittäin nopealla tahdilla. Hän ei tietenkään puhunut sanaakaan
englantia. Ison laukkuni johdosta hän kuitenkin osasi aavistaa, että olen vaihto-opiskelija, jonka
olisi tarkoitus majoittua asuntolassa ja ohjasi minut asuntolan päällikön, Olgan, puheille. Olga
väitti osaavansa englantia, mutta hyvin nopeasti keskustelukieleksi vaihtui tahtomattani Venäjä.
Olgan toimistossa allekirjoitin asuntolan säännöt sekä kuittasin itselleni vuodevaatteet ja pienen
käsipyyhkeen. Allekirjoitettuani kaikki laput, antoi Olga minulle avaimen huoneeseen sekä näytti,
missä se sijaitsee. Onneksi osasin välttävästi Venäjää saapuessani Pietariin, muussa tapauksessa
alun paperirumba olisi ollut paljon hankalampi. Neuvoisinkin SPbSTU:hun saapuvia opiskelijoita
opiskelemaan ainakin kyrilliset kirjaimet sekä laajentamaan lausevalikoimansa ”Ruki Veeristä” ja
kirosanoista hieman laajemmaksi ennen saapumista Pietariin.

Seuraavana päivänä, torstaina, minun tuli heti aamusta suunnata yliopiston kansainväliseen
keskukseen. Siellä minua ja muita keskiviikkona Pietariin saapuneita opiskelijoita vastassa olivat
SPbSTU:n kansainvälisen keskuksen kaksi työntekijää. He jakoivat meille infopaketin, joka sisälsi
kartan yliopistoalueesta sekä Pietarista, tietoa käytännön järjestelyistä sekä asuntolan säännöt,
jotka jouduimme allekirjoittamaan. Tilaisuuden aikana he keräsivät meiltä maksun
orientaatioviikon bussikierroksesta sekä saimme omat propushkamme, joita käytettiin
sisäänpääsyyn yliopistorakennuksiin sekä asuntoloihin. Saimme myös venäläiset opiskelijakortit,
joiden avulla sai alennuksia mm. museoista sekä teatterilipuista. Kansainvälisen toimiston
työntekijät informoivat meitä myös orientaatioviikon ohjelmasta, joka alkaisi seuraavana viikkona.

Pietari
Pietari on erittäin kaunis, Suomenlahden rannalla sijaitseva suurkaupunki. Asukkaita siellä on reilu
5 miljoonaa, joka tekee siitä Venäjän toiseksi suurimman kaupungin Moskovan jälkeen. Pietarista
sanotaan, että se on Venäjän kulttuurillinen pääkaupunki. Yhdyn tähän näkemykseen täysin.
Kaupungista löytyy useita teattereita, konserttisaleja, museoita sekä muita kulturelleja
aktiviteetteja. Itse suosittelen eritoten käyntiä baletissa. Vaikka allekirjoittaneella oli ennen reissua
vahva näkemys, että baletti on b-rapun poikien ja naisten hommaa, oli Joutsenlampi Mihailin
teatterissa silti todella vaikuttava kokemus. Lippujen hinnat eivät opiskelijoiden päätä huimaa, sillä
saimme paikat piippuhyllyltä 800 ruplaa (n. 10 euroa) vastaan.
Kulttuurin lisäksi Pietarista löytyy todella vahva urheilutarjonta. Erityisesti kaupungin jääkiekko-,
koripallo- sekä jalkapallojoukkueet ovat Euroopan kärkitasoa. Suosittelen käymään katsomassa
vähintään yhden ottelun jokaista edellä mainittua lajia. Samalla oppii, mitä on todellinen
fanikulttuuri ja kuinka kaukana suomalaiset ovat siitä esimerkiksi jalkapallon osalla. Lippujen
hinnat liikkuvat 3 eurosta (koripallo) 20 euroon (jalkapallo), joten rahasta ottelukokemus ei jää
kiinni. Kaikki stadionit sijaitsevat metroasemien vieressä, joten ne on todella helppo saavuttaa.
Nähtävyyksiä Pietarissa on lukuisia. Eritoten suosittelen Eremitaasia, johon pelkästään kokonsa
puolesta saa käytettyä useamman parituntisen vierailun. Tämän lisäksi Pietarin lukuisat kirkot,
kuten Iisakin kirkko sekä Verikirkko, ovat todellakin käymisen arvoisia kohteita. Pietarin
ulkopuolelta suosittelen Pietarhovissa käyntiä. Käynti kannattaa kuitenkin ajoittaa kesään, sillä
todella kauniit puistot ovat suljettuja talvella. Pietarhovin lisäksi suosittelen käyntiä Pushkinissa,
joka on hyvin samankaltainen kohde Pietarhovin kanssa. Näiden kahden kohteen lisäksi käynti
Viipurissa on suomalaisille must. Viipuri ei kauneudessaan yllä aivan Pietarhovin ja Pushkinin
tasolle, mutta historiansa vuoksi on erittäin mielenkiintoinen käyntikohde. Kaikkiin edellä
mainittuihin kohteisiin pääsee paikallisjunalla, jonka lippu maksaa kohteesta riippumatta noin 10
euroa.

Orientaatioviikko
Saapumisviikkoa seuraava viikko oli merkitty kalenteriin orientaatioviikkona. Se alkoi maanantaina
bussikierroksella Pietarin ympäri. Meille esiteltiin Pietarin tärkeimmät nähtävyydet sekä kerrottiin
kattavasti kaupungin historiasta. Tiistaina oli vuorossa yliopiston kierros, joka noudatti pitkälti
samaa kaavaa. Kiersimme kävellen koko yliopistoalueen ja meille kerrottiin sen rikkaasta

historiasta. Keskiviikkona vuorossa oli tervetuloa-tapaaminen sekä teejuhla. Tervetuloatapaamisessa meille kerrottiin käytännön järjestelyistä, kuten tuntien pitopaikoista,
tenttikäytännöistä, annettiin eri osastojen vastuuopettajien yhteystiedot sekä kerrottiin
esimerkiksi yliopiston yhteistyölääkäriaseman sijainti. Teejuhlaan jokaisen oli tuotava jotain
syötävää omasta maastaan, joita sitten yhdessä maisteltiin teen nauttimisen lomassa. Itse vein
tilaisuuteen Fazerin sinistä, jota moni muukin suomalainen toi mukanaan. Torstaina oli lukukauden
avajaisjuhlallisuuksien vuoro. Koko kampus oli täynnä juhlivia opiskelijoita ja opettajia, ja päivän
aikana pidettiin lukuisia puheita. Osallistuimme kansainväliselä joukkueella myös
jalkapalloturnaukseen kyseisenä päivänä. Perjantain ohjelmassa oli yllätysnumero. Erilaisia
ohjelmanumeroita oli kolme, joihin osallistujat arvottiin tervetuloa-tapahtumassa. Itselleni osui
metromuseo, mutta päätin sen sijan lähteä päivän ensimmäiselle retkelle, kävelykierrokselle
kaupungin keskustassa. Kukaan ei siis välittänyt, osallistuitko juuri arvonnassa sinulle osuneeseen
retkeen. Vaihtoni osoittautui erinomaiseksi, sillä kaupunkikierros oli hyvän sään vallitessa erittäin
mielenkiintoinen. Kuulin kavereiltani, ettei metromuseo ollut kummoinen ja sen aikataulukin
(illalla vs. Aamupäivällä) oli huonompi.

Yleistä opinnoista
Saapumisviikkomme Pietariin ajoittui aikavälille 22.8-28.8.2016. Varsinainen lukukausi alkoi 1.9,
mutta tuotantotalouden ja kauppatieteellisen tiedekunnan kurssit pyörähtivät vaihtoopiskelijoiden osalta käyntiin vasta 12.9. Käytännössä meille suotiin siis lähes kuukauden loma
Pietarissa ennen opintojen aloitusta, jonka käytimmekin tehokkaasti matkustamalla muun muassa
Pietarhoviin sekä Viipuriin.
Kurssit ajoittuivat pääsääntöisesti ilta-aikaan (klo 14-20), ja viikoittainen tuntimäärä vaihteli 15 ja
20 välillä. Keskimäärin minulla oli koulua päivässä noin 4 tuntia. Kurssien sijoittuminen ilta-aikaan
antoi mahdollisuuden tutustua Pietarin lukuisiin museoihin päiväsikaan, jolloin pystyi välttämään
ruuhkat. Lomaa meillä oli 23.12-26.12 sekä 1.-9.1., mutta itse lähdin takaisin kotiyliopistoon jo
22.12.
Opiskelin tuotantotalouden ja kauppatieteiden tiedekunnassa (institute of industrial management,
economics and trade), kuten suurin osa muistakin vaihtareista. Vaihtoni aikana suoritin 40 ECTS:n
arvosta opintoja, mutta toisin kuin LUT:ssa, SPbSTU:ssa yhtä opintopistettä vastaava
työtuntimäärä on 36. Kirjoitushetkellä en vielä tiedä, kuinka LUT suhtautuu tähän asiaan.
Vaihdon alussa (orientaatioviikon jälkeisellä viikolla) meille vaihtareille järjestettiin Venäjän kielen
tasokoe. Kyseisessä kokeessa testattiin tietämystä kieliopista, eikä se minunkaltaiselleni henkilölle,
joka on lukenut ennen vaihtoa useamman vuoden venäjää, ollut kovinkaan vaikea. Pääsinkin
tasoryhmään 6/8, joka vastasi erittäin hyvin osaamistasoani. Venäjän kieltä meillä oli kahdesti
viikossa kaksi tuntia kerrallaan, ja luennoilla käytiin kaikkea aina kieliopista esitelmien pitoon
venäjäksi. Keskusteluaiheet eivät olleet helpoimmasta päästä, saatoimme esimerkiksi keskustella
koko tunnin ajan maahanmuutosta tai ilmastonmuutoksesta venäjäksi ja opettaja varmisti, että
jokainen ilmaisi varmasti oman mielipiteensä. Kieltä oppi siis pakostakin. Runsas keskustelu
tuntien aikana oli minulle erittäin mukava yllätys, ja se edesauttoi kielitaidon kehittymistä erittäin
paljon.

Lunttauskulttuuri on erittäin vahvasti voimissaan venäjällä. Opiskelijat lunttaavat toisiltaan sekä
puhelimistaan eikä opettajia näytä kiinnostavan tämä pätkän vertaa. He eivät reagoi mitenkään,
vaikka huomaavat lunttaamista ja opiskelijat käyttävät tätä erittäin häikäilemättä hyväkseen.
Vaihdon edetessä myös vaihtarit omaksuivat venäläisen lunttauskulttuurin, mikä aiheutti
ihmetystä allekirjoittaneessa, kuuliaisessa suomalaispojassa. Tentit olivat pääsääntöisesti kurssin
viimeisellä luennolla ja koostuivat lähes poikkeuksetta pelkistä monivalinnoista. Tentit olivat
pääsääntöisesti todella helppoja, varsinkin LUT:n tasoon verrattuna. Suurimmalla osalla kursseja ei
kuitenkaan edes järjestetty tenttiä, vaan arviointi perustui joko yhteen tai useampaan esitemään.
Kursseille ja tentteihin ei erikseen ilmoittauduta, vaan kurssin ollessa hyväksytty, haetaan
vastuuopettajalta arvosana ja allekirjoitus erilliseen lomakkeeseen, joka palautetaan vaihdon
lopussa kansainväliseen toimistoon.

Kurssit
Kaikki käymäni kurssit olivat maisterivaiheen kursseja. Kurssien arvostelu asteikko on 1-5, missä 5
on erinomainen ja läpipääsyyn vaaditaan 3.

Risk Management 3 ECTS
Kahden kolumbialaisen vierailevan professorin pitämä kurssi, jossa muun muassa väännettiin
rautalangasta SWOT-matriisi, PESTEL-analyysi sekä BCG-matriisi. Todella tylsät luennot, sillä asiat
oli käyty LUT:ssa ensimmäisen vuoden syksyllä. Ja tässä tapauksessa puhuttiin kuitenkin
maisterivaiheen kurssista. Kesto kolme päivää, viimeisenä päivänä tentti. Ei esitelmiä

International management + IFRS 3 ECTS
Yksi parhaista kursseista koko yliopistossa. Luennoitsija työskentelee CFO:na suhteellisen suuressa
venäläisyrityksessä sekä Managing Partnerina Rostelecomilla. Erittäin pätevä nainen, joka todella
osaa asiansa. Kurssilla keskityttiin enemmän IFRS:ään (kansainvälinen kirjanpitostandardi), mutta
alussa raapaistiin myös kansainvälisen liiketoiminnan pintaa. Kurssilla tehtiin kolmen hengen
ryhmissä laaja tutkielma, jossa verrattiin IFRS:ää jonkun maan omaan kirjanpitostandardiin.
Kyseisestä työstä pidettiin myös esitelmä muulle luokalle. Kurssiin sisältyi tentti, joka ei ollut kovin
vaikea. Kurssin kesto oli 4 päivää.

E-business 5 ECTS
Todella omituinen kurssi. Kurssin pitäjä puhuu todella epäselvää englantia, ja puolet hänen
slideistään on venäjäksi. Kurssin aikana käytiin laajasti eri verkkoliiketoiminnan muotoja, kuten
markkinointia, verkkokauppaa sekä hakukonepalveluita läpi. Kurssin aikana tehtiin ryhmätyö, jossa
piti kehittää joko uudelle tai jo olemassa olevalle yritykselle online-palvelu. Kurssin arvostelu
perustui täysin siihen, kuinka paljon minuuteissa puhuit ryhmäsi esityksessä kurssin lopussa. Itse
puhuin, vanhana myyntimiehenä, pitkään ja käytin runsaasti kurssin aikana esiin tulleita
avainsanoja, joten sain suoraan parhaan mahdollisen arvosanan (A). Huonompia arvosanoja oli
kuitenkin mahdollista korottaa, jolloin luennoitsija kysyi sinulta kysymyksen kurssiin liittyen. Jos
osasit edes jotenkin vastata, sait korotettua arvosanasi. Kurssi kesti koko syksyn (3 h luento/viikko)

Project management 5 ECTS
Paras kurssi, jonka kävin vaihtoni aikana. Kurssin aluksi käsiteltiin eri projektijohtamiskoulukuntia,
joista jokaisen ryhmän piti tehdä esitelmä. Tämän jälkeen kurssi keskittyi Prince2-menetelmään, ja
kurssin edetessä tehtiin useita ryhmätöitä tähän malliin liittyen. Opettaja oli todella pätevä, ja aihe
oli minulle uusi. Kurssin oppimisen nopeudessa sekä haastavuudessa liikuttiin jo melkein LUT:n
tasolla. Kurssin arvostelu perustui kurssin aikana tehtyihin ryhmätöihin sekä monivalintatenttiin,
joka oli lievästi sanottuna hankala. Kurssi kesti noin 2 kuukautta (2h luento/viikko).
Allekirjoittaneelta löytyy kattavat tärpit kurssin tenttiin.

Characteristics & perspectives of Russian industries 3 ECTS
Kurssilla käsiteltiin Venäjän taloutta sekä teollisuutta. Suurin fokuksen kohde oli se, kuinka Venäjä
voisi monipuolistaa vientiteollisuuttaan. Kurssin aikana tehtiin useampi ryhmätyö, jotka liittyivät
kaikki ryhmän valitsemaan case-yritykseen (meidän tapauksessamme Lukoil). Kurssin arviointi
koostui tehdyistä ryhmätöistä sekä monivalintatentistä. Kurssi kesti koko syksyn (3h
luento/viikko).

Cross-cultural management 2 ECTS
Portugalilaisen professorin pitämä kurssi kulttuurien vaikutuksesta liiketoimintaan. Hyvin
samankaltainen LUT:n Cross-Cultural Issues of International Business-kurssin kanssa. Erittäin
mielenkiintoinen kurssi, ja luennoilla keskusteltiin sekä tehtiin ryhmätöitä todella runsaasti.
Professori oli selkeästi panostanut kurssiin, ja hän osasi asiansa todella hyvin. Kurssi kesti kolme
päivää (6 h/päivä), ja sisälsi monivalintatentin.

Enterprise information systems 5 ECTS
Kurssin luennoitsija, Mr. Frolov, on elävä legenda. Kaveri on pelannut 18 vuotta
puoliammattilaisena jääkiekkoa (saattoi olla syynä suomalaisten suosimiseen), on reservin
kenraali, johtaa ison ruotsalaisen ohjelmistotalon venäjän liiketoimintaa ja ajaa s-sarjan mersua,
jossa on diplomaattikilvet. Kurssi käsitteli toiminnanohjausjärjestelmän rakennetta sekä käyttöä
yrityksen liiketoiminnan tehostamiseen. Kurssilla tehtiin koko luokan laajuinen iso ase, jonka
pointtia kukaan ei tajunnut. Tämä ärsytti silminnähden luennoitsijaa. Tämän lisäksi tehtiin
parityönä pienempi case vapaavalintaisesta aiheesta, jonka tuli kuitenkin jotenkin liittyä
toimnnanohjausjärjestelmään. Kurssin arvostelu perustui tähän parityöhön. Kurssi kesti koko
syksyn (4h luento/viikko)

Corporate Finance 4 ECTS
Ennakolta kurssi, jolta odotin eniten. Kurssi keskittyi kuitenkin yrityksen rahoitusinstrumentteihin
hyvin yleisellä tasolla. LUT:n Rahoituksen perusteet-kurssin käyneelle ei tuottanut juurikaan
lisäarvoa. Luennoitsijan tasosta kertoo, että hän kysyi allekirjoittaneelta sijoitusvinkkejä sekä
Euriborin kehityssuuntaa tällä hetkellä. Kurssilla tehtiin parityönä vapaavalintaisesta rahoitukseen
liittyvästä aiheesta esitelmä ja ennen joka tuntia oli koe edellisen luennon asioista. Tosin kokeissa

sai käyttää kaikkea saatavissa olevaa materiaalia, mukaan luettuna internet. Kurssin arvosana
muodostui näistä kokeista sekä joka viikko ennen luentoa palautetuista kotitehtävistä. Kurssi kesti
noin 2 kuukautta (6h luento/viikko)

Russian Language 5 ECTS
Tästä kerroinkin jo edellä. Toteutettu siis tasoryhmissä, joiden koko noin 10 opiskelijaa. Kurssin
lopussa tehtiin tentti, joka oli todella haastava. Mahdollisuus myös kielisertifikaatien
suorittamiseen. Kurssin arviointi perustui tenttiin sekä kurssin lopussa pidettyyn esitelmään. Kurssi
kesti koko syksyn (2*2h luento/viikko)

International standards of production management 5 ECTS
Todella hyvä luennoitsija, joka opiskellut myös Yhdysvalloissa. Kurssilla keskityttiin
tuotannonohjauksen teorioihin sekä käytiin läpi lean-ajattelua ja six sigma-periaatteet. Kurssi oli
haastavuudeltaan toella lähellä LUT:n kursseja, ja koen saaneeni siitä todella paljon iti eritoten
varastonohjauksen periaatteiden kertauksen osalta. Kurssi kesti koko syksyn, luennot olivat 8h
joka toinen lauantai.

Asuminen
Asuin yliopiston asuntolassa numero 8. Kyseinen pytinki on valmistunut vuonna 2013 eikä
vastannut lainkaan allekirjoittaneen pelkokuvia neuvostokolhoosissa asumisesta. Jokaisen
venäjällä olevan tulee rekisteröityä johonkin osoitteeseen, ja rekisteröintipaperia on kannettava
aina mukana. Asuntolaan majoittuminen on helpoin vaihtoehto rekisteröitymisen kannalta.
Asuntola sijaitsi kampusalueen eteläkärjessä, ja matkaa luennoille kertyi kävellen 1,0-1,5
kilometriä suuntaansa. Erittäin mukava aamureippailu ennen luentoa siis. Asuntolan palveluihin
sisältyi vuodevaatteet sekä pesutupa (pesukone 1,5 euroa, kuivausrumpu noin 1 euron). Asuntolan
alakerrasta löytyy myös pankkiautomaatti sekä masiina, jossa pystyy lataamaan lisää rahaa omaan
puhelinliittymäänsä. Jokaisessa kerroksessa (7 kpl) löytyy myös kaksi keittiötä, jotka on varustettu
mikrolla sekä hellalla. Jostain syystä uunia ei asuntolasta löydy. Keittiöiden kunto riippuu hyvin
paljon käyttäjistä, en suosittele menemään sinne aasialaisten jälkeen. Asuntolaan ei saa tuoda
alkoholijuomia, mutta käytännössä ensimmäisen viikon jälkeen babushka ei enää jaksanut valittaa
alkoholin juonnista sekä juhlien pitämisestä keskellä yötä. Asuntolan vuokra oli noin 80 euroa
kuukaudessa.
Asuminen tapahtui kolmen hengen huoneissa, joiden varustukseen kuului kolme sänkyä, jokaiselle
oma työ- ja yöpöytä sekä hyvin kaappitilaa. Lisäksi huonekohtaiseen varustukseen kuului
jääkaappi-pakastin. Kaksi kolmen hengen huonetta jakaa eteisen sekä vessan ja suihkun. Itse asuin
kahden saksalaisen vaihtarin kanssa, joiden kanssa tulin vanhana saksan lukijana erinomaisesti
toimeen. Saksalaisten kanssa asuminen antoi loistavan mahdollisuuden kehittää saksan kielen
taitojani, jotka olivatkin päässeet jo hieman ruostumaan. Toisessa kolmen hengen huoneessa,
jonka kanssa jaoimme vessan sekä suihkun, asusti hollantilainen, kolumbialainen sekä
amerikkalainen kaveri.

Asuntolan läheltä löytyy ruokakauppa Pjateroshka (0,5 km), metroasema Plozhad Muzhestva (0,7
km) sekä paikallinen kioski Produkty (0,2 km). Virallisesti alkoholinmyynti loppuu klo 22:00, mutta
Produktyn mukavat myyjät myivät meille vodkapullon vielä yhden aikaan yöllä. Koti-ikävän iskiessä
Prisma löytyy seuraavalta metroasemalta (Lesnaya) Europolis-kauppakeskuksesta, josta löytyy
myös erittäin laaja valikoima kansainvälisiä vaatebrändejä myymälöineen.

Yleistä elämisestä
Pietarissa ruoka on halpaa kuin saippua. Herkullisen pelmeni-aterian kokkaa itselleen noin 50
sentillä eikä esimerkiksi kanafilee maksa kovinkaan paljoa enempää. Ainoat tuotteet, jotka
kustantavat lähes länsimaiseen tapaan, ovat liha- ja kalatuotteet. Ulkona syöminen on niin halpaa,
ettei allekirjoittanut jaksanut kokata mitään itselleen ensimmäisen kahden viikon aikana.
Hyvätasoisen pasta-aterian asuntolan lähellä maksaa ruokajuomineen noin 4 euroa. Yliopistolla
ruokailu on samaa hintaluokkaa LUT:n kanssa, ateria kustantaa noin 3 euroa. Ruoan taso
vaihtelee, paras ”Stolovaya” yliopistolta löytyy vanhasta IMOP:ista (sama paikka, jossa venäjän
tunnit järjestetään). Tyypillinen ateria koostuu kanasta, riisistä tai nuudeleista, vesipullosta sekä
hyvin etikkaisesta salaatista.
Puhelinliittymät eivät maksa Venäjällä juuri mitään. Oma liittymäni MTS:ltä, johon sisältyi 200 min
puhetta, 200 tekstaria sekä rajaton 4g netti, kustansi vain 13 ruplaa päivässä (20 senttiä). Tässä
tapauksessa valitettavasti hinta kertoo myös palvelun laadusta. Netti katkeaa välittömästi, kun
astuu rakennukseen sisälle, eikä sen nopeus ulkotiloissakaan yllä suomalaisen 3g-verkon
tarjoamaan nopeuteen. Tämä ongelma tosin on kaikilla operaattoreilla, joten asiaan ei
operaattoria vaihtamalla pysty vaikuttamaan. Liittymän hankkiminen on helppoa, menee vain
passin kanssa puhelinliikkeeseen, joita löytyy ympäri kaupunkia (MegaFon, MTS, Beeline, Tele2
etc.) Liittymä toimi prepaid-periaatteella, eli liittymään ladattiin asuntolan alakerrassa löytyvällä
aparaatilla rahaa, josta veloitettiin päivittäinen liittymämaksu. Mikäli saldo näytti nollaa, myös
liittymä lakkasi toimimasta.
Matkustaminen Pietarissa on helppoa metron avulla. Yksi metromatka maksaa 35 ruplaa (n. 50
senttiä) ja matkan voi maksaa joko ostamalla poletteja (Zheton) tai lataamalla matkakortille joko
rahaa tai matkoja. Matkakortteja saa asemilta löytyvistä automaateista, samoin kuin poletteja. Itse
suosimme laiskuuden iskiessä Uber-kyytipalvelua. Kyyti keskustan baareista asuntolaan (n. 20 km)
kustansi reitistä ja ajankohdasta riippuen 250-500 ruplaa (4-8 euroa). Tuon summan kun jakaa
useammalle tyypille, ei kyydin hinta juurikaan eroa metrolipun hinnasta. Autot ovat uusia, kuskit
mukavia ja palvelu pelittää. Kyytiä joutuu yleensä odottamaan noin 5 minuuttia, mikä on varsin
kohtuullinen. Uberille on myös venäläinen vastine, Yandex Taxi, jota emme kuitenkaan juurikaan
käyttänyt huomattavasti alkeellisemman mobiilisovelluksen sekä korkeamman hinnan vuoksi.
Normaalilla taksilla hintaa keskustasta asuntolaan kertyi noin 600 ruplaa (10 euroa). Taksien
kanssa tulee kuitenkin olla varovainen. Hinnoissa on aina neuvotteluvaraa. Itse sain tiputettua
hinnan keskustasta asuntolaan 1 500 ruplasta 600 ruplaan kahden minuutin neuvottelun
tuloksena.
Suomalaisella opintotuella yhdistettynä LUT:n apurahaan (1 500€) elää todellakin herroiksi
Pietarissa. Tällä rahalla syö ulkona lähes päivittäin, ajaa kaikki kilometriä pidemmät matkat taksilla
ja rahaa jää myös muihin ostoksiin kosolti. Pelkästään suomalaisella opintotuella (500 €) tienaat

enemmän, kuin keskiverto työssäkäyvä venäläinen. Tämä yhdistettynä keskivertoa runsaasti
halvempaan vuokraan tarkoittaa sitä, että venäjällä pystyy pitämään yllä vähintään yhtä hyvää
elintasoa kuin Suomessa

Kotiinlähtö
Aloin suunnittelemaan kotiinpaluuta noin puolitoista kuukautta ennakkoon. Tässä vaiheessa kuulin
huhua, että saisimme palata kotiin aikaisintaan 10 päivää ennen lukukauden virallista päättymistä
(31.1.2017). Mennessäni kavereiden kanssa tiedustelemaan kansainvälisestä toimistosta asiaa,
saimme vastaukseksi, että tilanne on juuri edellä kuvatun kaltainen. Mikäli lähtisimme
aikaisemmin pois, meiltä vähennettäisiin 40% suorittamistamme nopista pois. Emme tietenkään
nielleet päätöstä, sillä omalla kohdallani opinnot LUT:ssa jatkuisivat jo 9.1.2017. Täysin typerä
sääntö, jolle ei tuntunut löytyvän järkevää perustetta, tyypillistä venäläistä toimintaa. Lähetin
meilin LUT:n vaihtokoordinaattorilleni, jossa pyysin häntä lähettämään lupakirjeen Pietariin josta
kävisi ilmi, että saan palata kotiyliopistoon jo jouluna. Tämän lisäksi kirjoitimme kahden
saksalaisen opiskelijan kanssa samankaltaisen lupalapun, johon haimme instituutin johtajan
allekirjoituksen sekä leiman (hyvin tärkeä venäläisissä papereissa!). Nämä paperit kiikutimme
kansainväliseen toimistoon jolla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin antaa meidän palata kotiin jo
jouluna.
Ennen kotiinlähtöä kansainväliseen toimistoon on toimitettava lomake suoritetuista tenteistä sekä
allekirjoituslomake. Tähän lomakkeeseen haetaan allekirjoitus ensin vuokratoimistosta. He
varmistavat, että olet maksanut vuokran. Tämän jälkeen noudetaan allekirjoitus kirjastosta, jossa
varmistetaan, että olet palauttanut kaikki lainaamasi kirjat. Viimeisenä haetaan allekirjoitus
asuntolan johtajalta, joka varmistaa, että huone on luovutuskuntoinen. Suoritettujen tenttien
lomakkeen pohjalta kansainvälinen toimisto luo opintosuoritusotteen, jonka avulla voi hakea
LUT:n hyväksiluvut. Suoritusotteen valmistuminen kesti omalla kohdallani kaksi kuukautta, eli
hitauteen kannattaa varautua.

Lopuksi
Kaiken kaikkiaan vaihto SPbSTU:ssa oli varsin antoisa kokemus. Elo ja opiskelu vieraassa
kulttuurissa avaa silmiä ja antaa uusia näkökulmia arkipäiväisiin asioihin. Opin arvostamaan muun
muassa puhdasta hanavettä, hiekoitettuja teitä sekä puhdasta ilmaa. Myös suomalaista
asiakaspalvelua olen arvostanut reissun jälkeen todella paljon. Pietari on kaupunkina todella
kaunis ja suosittelenkin jokaista käymään siellä vähintään kerran elämässään. Yliopistona SPbSTU
tarjoaa mukavaa vaihtelua LUT:iin kurssien toteutuksen suhteen. Ainoa negatiivinen puoli on
kurssien tason vaihtelevuus. Toisaalta kursseille ei erikseen ilmoittauduta, joten huonolta
näyttävältä kurssilta on myös hyvin helppo lähteä pois. Myös patalaiska SPbSTU:n kansainvälinen
toimisto aiheuttaa omat haasteensa. Kaiken kaikkiaan suosittelen vaihtoa SPbSTU:ssa kaikille,
jotka haluavat kokea Venäjällä asumisen mahtavuuden, miltä tuntuu olla rikas sekä oppia
tuntemaan venäläisen kulttuurin salat.
Mikke Pakkanen

