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Alkuhöpöttely, vaihdon hakuprosessi
Päätin heti fuksivuotenani hakevani vaihtoon opintojeni aikana, mutta vaihdon ajankohta oli vielä
hakusessa. Lopulta päätin vaihto-ajankohdaksi maisterivaiheen ensimmäisen vuoden. Aloitin
yliopiston toisena vuona Venäjän opiskelun hieman "sattumalta". Jos halusi kieliopintopisteitä
uudesta kielestä, tällöin oli valittava kiinan ja venäjän kielen väliltä, jolloin päädyin opiskelemaan
venäjää. Kuitenkin jo ensimmäisellä kurssilla koin vetoa kieltä kohtaan ja tällöin myös päätin
hakevani Venäjälle vaihtoon. Pietariin päätin hakea vaihtoon sen sijainnin ja länsimaalaisuuden
takia. Koin Moskovan olevan itselleni liian "suuri" kaupunki, joten Pietari oli hyvä alkukosketus
suuriin metropoli kaupunkeihin. Vaihtoon hain keväällä 2017 ja todella nopeasti vaihtohaun jälkeen
sainkin vaihtoyliopistolta sähköpostia, jossa kerrottiin opiskelupaikani varmistuneen. Loppu keväällä
minun ei tarvinnut tehdä mitään, vaan Pietarista ilmoitettiin heidän ottavan yhteyttä minuun uudelleen
syksyllä.

Ennen vaihtoon lähtöä
Syksyllä 2017 minun piti täyttää vaihtoyliopiston oma vaihtohakemus, johon piti muun muassa liittää
kopio passista, opintosuorite ja CV. Passissa kannattaa kuitenkin huomioida, että sen tulee olla
voimassa 18 kk. viisumin päättymispäivästä. Passin avulla vaihtoyliopisto pystyi lähettämään
viisumikutsun Venäjällä opiskelua varten. Viisumikutsua tarvitaan opiskeluviisumia anoessa
Suomessa. Tämä kutsun saapuminen on kuitenkin hieman arpa peliä, sillä sen tarkkaa
saapumispäivää. Kutsuni saapui onneksi kuitenkin jo joulukuun alussa, jolloin oli hyvin aikaa hoitaa
viisumiasiat. Opiskelijaviisumia varten tarvitaan seuraavat dokumentit:
•

Passi, joka on voimassa 18 kk. vaihdon loppumisesta

•

Passikuvia

•

Kutsu vaihto-yliopistolta

•

Todistus matkavakuutuksesta, joka tulee olla voimassa koko vaihdon ajan

•

HIV-todistus (kyllä!!)

Opiskelija viisumi maksoi minulle noin 140e. Hinta on kuitenkin hieman normaalia suurempi, sillä
hain opiskelijaviisumiani matkatoimiston kautta, vaikka olisin myös itse voinut sitä hakea
viisumikeskukselta. Halusin viisumin kuitenkin nopeasti ja helposti ilman byrokraattisia ongelmia.
Viisumikuva otettiin matkatoimistolla paikan päällä ja viisumi oli jo viikossa valmis!

Saamani opiskelija viisumi oikeutti menemään Venäjälle vain kerran ja viisumin voimassaoloaika ei
kata koko vaihtoa. Venäjällä sinun on haettava uutta monikerta viisumia. Venäjän puolella viisumin
hinta oli huomattavasti halvempi (muistaakseni 1200rub eli noin 16e), mutta viisumin saamiseen
meni paljon aikaa. Koululta tuli sähköpostia maaliskuun alussa, jolloin passin sai viedä
”viisumiprosessia” varten koululle ja koulu suoritti koko prosessin. Viisumin ja passin saamiseen
meni kokonaiset 6viikkoa, jolloin sain oman passini takaisin koululta vasta huhtikuun puolessa
välissä. Eli Venäjän puolella olin ”jumissa” noin 2.5kk ja tällöin Suomeen matkustaminen ei onnistu
ollenkaan. Näin ollen Suomeen paluu reissuja ei kannata etukäteen suunnitella. Lisäksi tämän 6viikon
aikana, jolloin passisi on viisumi hakemuksessa, ei suositella matkustamista Venäjällä, eli parasta
olisi pysyä ns. opiskelu kaupungissasi.

Asuminen
Yliopiston vaihtoprosessiin kuului automaattisesti huone yliopiston asuntolasta eli dormista. Tällöin
minun ei siis onneksi tarvinnut ensimmäiseksi alkaa etsiä asuntoa Venäjältä, vaan asuminen dormissa
oli taattu. Asuin ensimmäiset kaksi viikkoa dormissa. GSOM-yliopistolla on kolme dormia, joista
kaksi sijaitsee Petergofissa ja toinen Vasilin-saarella. Kandidaatinvaiheen opiskelijat sijoitetaan
Petergofin asuntoloihin. Sijainti kouluun nähden on ihan hyvä, sillä bussilla kouluun pääsi noin 20
minuutissa. Kuitenkin Pietarin keskustaan nähden dormin sijainti oli todella huono: kaupungin
keskustaan kesti julkisilla noin 1.5h (kyllä!). Kyllä kavereita huvitti, kun kerroin pääseväni kotiin
(Lappeenrantaan) samassa ajassa.
Dormissa oli 2 tai 3 henkilön huoneita. Sama huone jaettiin siis muutaman muun henkilön kanssa.
Itse asuin kahden muun vaihto-opiskelija tytön kanssa, joista toinen oli Hongkongista ja toinen
Ranskasta. Toinen tytöistä muutti pois dormista heti ensimmäisen viikon aikana ja toinen tyttö oli
toisen asumisviikon käymässä kotimaassaan, jolloin sain vallatuksi koko huoneen itselleni. Jokainen
huone sisälsi jokaiselle henkilölle sängyn, työpöydän, pienemmän kirjahyllyn ja vaatekaapin. Lisäksi
asumistarpeisiin kuuluivat peitto, tyyny, päiväpeitto sekä lakanat.
Yleisiin asumistiloihin liittyen tehtiin pieniä kompromisseja: keittiö, suihku ja wc-tilat jaettiin
kerroksittain. Suihkutilat olivat lisäksi eritelty miesten ja naisten tiloihin, jolloin esimerkkisi
kerroksen vasemmalla puolella olivat naisten suihkut. Keittiötiloja oli jokaisessa kerroksessa 2
kappaletta. Keittiötilojen kruunu olivat neuvostoaikaiset kaasuhellat, joiden käyttöä en edes
uskaltanut harkita. Näiden lisäksi dormin pohjakerroksessa oli ”huhujen” mukaan pyykinpesuhuone.

Kuitenkin pyykit oli mahdollista viedä vieressä sijaitsevaan pesulaa, jossa pyykkien peseminen
maksoi noin 2e (hintaan sisältyi vaatteiden pesu, kuivaus, pesuaineet ja vaatteet viikattiin kassiin!).
Minusta merkittävin ”ongelma” dormeissa oli se, ettei jääkaappia tiloista ei löytynyt. Vakituiset
asukkaat ovat ostaneet huoneeseensa omat jääkaapit, mutta itse käytin hyytävän kylmää ilmastoa
hyödyksi ja säilöin kaikki jääkaappituotteet ikkunasta ulos. Talvi kaudella tämä taktiikka toimi
tehokkaasti, mutta pidemmällä aikavälillä varmasti olisi hermo mennyt kerran, jos toisenkin.
Oudoista kokemuksista huolimatta odotin dormi asumiselta paljon pahempaa. Olen positiivisesti
yllättynyt muun muassa yleisestä siisteydestä sekä ihmisten käyttäytymisestä. Dormin yleiset tilat
siivottiin päivittäin, jolloin ainoastaan ”oman” huoneen siisteydestä tuli huolehtia. Asuintilat olivat
myös yllättävän hiljaiset. Alla listattuna omat kokemukset parin viikon jäljiltä:
Positiivista
+ Halpa vuokra (70€/kk)
+ Tutustuu helposti asuntolan muihin asukkaisiin
+ Sijainti lähellä koulua
Negatiivista
- Ei yksityisyyttä
- Sijainti liian kaukana keskustasta
Loppu vaihtoajan asuin Avtovolla, joka sijaitsee ”puolessa välissä” Pietarin keskustaa ja yliopistoa.
Asuin kuuden kaverin kanssa 120m2 asunnossa. Asunnossa on siis 3 huonetta, joista jokainen huone
jaetaan kahden henkilön kesken. Vuokra tässä asunnossa on noin 200e per henkilö. Suurin syy, miksi
muutin pois dormista, olikin dormin huono sijainti keskustaan nähden. Tästä asunnosta yliopistolle
meni noin 40 minuuttia bussilla ja keskustaan pääsee metrolla 20 minuutissa. Asuntomme sijaitsi
minuutin kävelymatkan päästä sekä metroa ja bussia. Lisäksi asunnon läheisyydessä on runsaasti
palveluita ja kävimme lähes päivittäin ulkona syömässä ruuan halvasta hinnasta johtuen.

Orientaatioviikko
Ensimmäinen orientaatio päivänä 2.helmikuuta kaikki vaihtarit (kandi-ja maisterivaiheen) kerättiin
yhteen ja pidettiin hieman luentomainen esitys koulusta, venäjästä ja paikallisten vinkkejä tulevalle
vaihto-opiskelu jaksolle. Siellä sai todella hyviä ja konkreettisia vinkkejä tulevaan vaihtovuoden
kokemukseen. SPOILER ALERT! Seuraavaksi kerron melko yksityiskohtaisen orientaatioviikon e,
joten jos olet menossa vaihtoon niin älä mielellään lue niin jää sinullekin jotain yllätystä ensimmäisiin
päiviin.
Guided City tour, lauantai 3.2.
Opastetulla kaupunkikierroksella pörräsimme bussilla ympäri kaupunkia. Kävimme kääntymässä
suurimpien Pietarin nähtävyyksien pihalla. Kierroksen opas (eräs tuutoreista) kertoi tarinoita
rakennuksista,

oma

huomioni

keskittyi

enemmän

rakennuksien

tarkkailuun.

Varmasti

mielenkiintoisimpia nähtävyyksiä olivat Pietarin museosukellusvene S-189 sekä Iisakin kirkko, jotka
kaikkien Pietariin vierailevien tulisi katsasta.
Russian Village Shuvalovka, sunnuntai 4.2.
Sunnuntaina vierailtiin Russian Village Shuvalvkovassa, joka sijaitsee noin 20 minuutin bussimatkan
dormistani. Paikka oli eräänlainen ”lomakylä”, missä turistit pääsivät tutustumaan venäläiseen
kulttuuriin. Päivän aktiviteetteina olivat maukas perinteinen venäläinen lounas, sisältäen borssikeittoa
ja perinteistä lihapataa. Päivän kuitenkin kruunasi venäläinen ”Vodka tasting” tilaisuus, jossa
pääsimme maistamaan kuutta erilaista vodkaa. Vodkat olivat maustettu eri yrtein ja marjoin, jotka
antoivat vodkalleen oman erikoisen värinsä. Lisäksi jokaiselle vodkalle oli oma suolainen ruoka,
joka nautittiin välittömästi vodkan jälkeen.
Lumiere Hall-Live paintings, maanantai 5.2.
Maanantaina ilta-ohjelmassa oli kulttuuria. Vierailimme Lumiere Hallissa, jossa esiteltiin kolmen
taiteilijan taideteoksia hieman eri tavalla. Esitys pidettiin salissa, joka oli vuorattu valkokankaalla ja
maassa oli säkkituoleja, joihin istuttiin koko esityksen ajaksi. Valkokankaille heijastettiin tunnetuiden
taidemaalarien taideteoksia. Taustalla soi tauluun sopiva klassinen musiikki, joka huipensi

tunnelman. Valitettavasti pääsimme ainoastaan nauttimaan kuvista ja musiikista, sillä kaikki
esityksen tekstit olivat kirjoitettu venäjäksi. Näyttelyssä nähtiin muun muassa Ivan Aivanzovkin,
Klimtin sekä Van Goghin töitä.

Maza-park, Tiistai 6.2.
Maza-park on kuin aikuisten sisähuvipuisto, joka sijaitsi ostoskeskuksen yläkerrassa. Maza-parkin
lipun hinta vaihtelee vuorokauden ajan mukaan, sillä se on auki aamu kymmenestä aamu
kuuteen. Yhdellä lipulla pystyi esimerkiksi pelaamaan biljardia ja laser-sotaa, pääsi keilaamaan sekä
rullaluistelemaan. Takaseinällä oli myös iso valkokangas, johon oli heijastettu päivän jalkapallo
ottelu. Paikka oli sanoin kuvaamaton, joten alla olevasta Youtube -videosta voi katsahtaa paikan. (:
https://www.youtube.com/watch?v=eV7o6agoO8A&t=15s

The State Hermitage Museum, keskiviikko 7.3.
Eremitaasi on yksi maailman suurimmista taide- ja kulttuurihistoriaalista museoista. Kokoelma
sisältää lähes kolme miljoonaa taide-esinettä, joiden kaikkien katsomiseen menisi 11 vuotta!
Eremitaasi oli todella upea kokemus ja suosittelen sitä kaikille Pietarissa vieraileville. Vaikka itse
taide ei kiinnostaisikaan, on Eremitaasin rakennus ja arkkitehtuuri kaiken arvoista. Upeat huoneet
upeine taideteoksineen oli henkeä salpaava kokemus. Alla on muutama otos Eremitaasista.

Scale Model Russia, torstai 8.2.
Scale Model Russia on paikka, jossa voit kierrellä ympäri Venäjää lähtemättä itse pois Pietarista.
Schale Model Russiasta löytyy kaikki tärkeimmät Venäjän nähtävyydet, kaupungit ja alueet
pienoismallissa. Pienoismallissa pystyi näkemään muun muassa itseäni kiinnostavan Trans-Siperian
junan, joka puksutti eri kaupunkien välillä. Lisäksi näyttelyssä nähtiin sekä päivä- että yö-näkymät
kaupungeista.
Russian Quest, perjantai 9.2.
Orientaatio viikon kruunasi ”Russian Quest” -iltama, joka oli vaihto-opiskelijoille järjestetty pitsailta.
Illan aikana testattiin opittuja orientaatioviikon tietoja. Meidän piti lukea venäläistä tekstiä, tehdä
koreografia perustuen venäläiseen kansantanssiin, pelata sanatonta Aliasta ja lopuksi meidän tuli
näytellä venäläinen kansansatu.

Yleistä yliopistosta ja käymistäni kursseista
Graduate School of Management eli tuttavallisemmin GSOM on Pietarin valtionyliopiston
kauppatieteiden kampus. Koulu oli kuitenkin jakaantunut niin, että maisteri opinnot käytiin
keskustassa Vasilinski-saarella ja kandidaatin opiskelijat olivat siirretty Petergofiin, joka sijaitsee
noin 20-30km Pietarin ulkopuolella. Tämä kannattaakin huomioida, kun hakee vaihtoon, missä
kandidaatin vaihe ja maisterivaihe sijaitsevat. Itselleni tuli hieman yllätyksenä, että kandidaatin vaihe
olikin kaupungin ulkopuolella eikä itse kaupungissa niin kuin maisterivaihe.
Koulumme oli suljettu alue. Jokaisella oppilaalla ja opettajalla oli magneettinen kulkukortti, jossa on
kerrottuna henkilökohtaiset informaatiot. Joka aamu joudumme menemään vartioidun huoneenläpi,
jossa kulkukortilla pääsemme metallisten porttien läpi. Ensimmäisten viikkojen aikana, jolloin meillä
ei ollut vielä kulkukorttia jouduimme näyttämään passiamme vartiossa olevalle miehelle. Tämä
kirjasi tällöin paperiseen vihkoon passimme tiedot ja saapumisaikamme.
Kaukaisen sijainnin vuoksi aamuluonnot alkavat aikaisintaan vasta kello 10. Normaalisti luennot
kestävät 3h ja kaikilla on yleinen 1h lounastauko alkaen kello 13:15. Pakko sanoa, että täällä ollessa
on alkanut todella arvostaa suomalaista kouluruuan laatua ja hintaa. Täällä kouluruoka on laatuunsa
nähden suhteellisen kallista. Täällä kouluruuan hintaan vaikuttaa se, mitä syö ja kuinka paljon.
Esimerkiksi liha on kouluruokalassa todella kallista ja 1 pala kanaa voikin maksaa 140 ruplaa, mikä
on noin 2e.
Koska koulu alkaa suhteellisen myöhään, niin koulu täällä myös loppuu myöhään. Normaalisti pääsin
koulusta 18-19 välillä, ja ottaen huomioon koulun kaukaisen sijainnin asuntooni nähden ja venäjän
joukkoliikenteen, kotona olin vasta siinä ilta 8-9 hujakoilla. Noh, ei tässä vielä kaikki. Täällä myös
tulee ”kotiläksyjä”, mitä esimerkiksi Suomessa todella harvemmin tulee. Nämä kotiläksyt kuitenkaan
eivät olleet mitään ”pikku juttuja” vaan kotiläksyinä saattaa olla case tehtävä. Case tehtävässä tulee
siis lukea 20s englanninkieline teksti ja vastata viiteen kysymykseen, joista seuraavalla luennolla
tehdään esitys. Lisäksi täällä koulu on todella hektistä. Täällä ei anneta viikkoa aikaa tehdä isompia
tehtäviä kuten suomessa, vaan osa tehtävistä saattaa olla ylihuomiseksi. No nyt monella on varmasti
noussut kysymys, onko venäjällä akateemista vapautta. Luennoilta toki voi olla pois, jos haluaa.
Luennoilla kuitenkin tehdään JOKA kerta ”in class” aktiviteettejä, joita tekemällä saa lisäpisteitä
tenttiin. In class aktiviteetit riippuvat kurssikohtaisesti. Toisessa kurssissa in class aktiviteettina on

ratkaista pieni ongelma, joka annetaan luennolla ja toisessa kurssissa saattaa in class aktiviteettinä
olla Case harjoituksen esitys.
Täällä on myös satunnaisesti lauantaisin oppitunteja. Kyllä luit oikein, lauantaisin. Koulun aloitus
lauantaina on myös ihan arpapeliä. Koulu saattaa alkaa joko 9:00 tai 14:00. Lisäksi lauantaina pidetyt
koulupäivät ovat pidempiä kuin normaalit oppitunnit, jolloin voit olla lauantaina 6h koulussa yhden
aineen oppitunnilla.
Mitä täällä koulussa on oppinut, niin venäläiset rakastavat esityksiä. Joka viikko tuli valmistella
jonkun näköinen esitys, joka piti esittää luokalle ja jokainen esitys arvioitiin muiden oppilaiden ja
opettajien toimesta. Esityksen sisällöllä ei näin ollen tarvitse olla syvällistä merkitystä, kunhan osaat
esittää sen itsevarmasti ja vastata kysymyksiin, joita kollegasi ja opettajasi kysyvät. Ja ehkä
merkittävin taito minkä täällä on oppinut, niin esittämään englannilla luokan edessä. Muistan
ensimmäisen esityksen, jolloin minua jännitti aivan hirveästi, mitä kaikki ajattelevat minun
suomalaisesta ralli-englannista, mutta näin 1kk myöhemmin on tajunnut, ettei oikeastaan kukaan
kiinnosta miten puhut.
Käymäni kurssit:
Digital Marketing (5op)
Tässä kurssissa käytiin erilaisia digitaalisen markkinoinnin taktiikoita, kuinta koteuttaa ne ja miten
käyttää hyödyksi ja tulkita Google Analyticsin tuloksia. Kokonaisarvosanan määritti in class
aktiviteettien, ryhmätyön ja tentin arvosanat. Tähän kurssiin kuului 5 erilaista kotitehtävä Casea
joiden esitykset pidettiin luennolla. Nämä caset olivat ”in class” tehtäviä ja niistä saatiin arvosanat.
Oppilaat lukivat casen ja tekivät muistiin panot tekstistä ja luennolla oppilaat jaettiin ryhmiin (joka
kerta eri ryhmissä) ja 30minuutissa piti saada case tehtävän kysymyksen vastaukset power point
esitykselle ja muutama oppilas ryhmästä esittivät työn. Toiset ryhmät arvioivat esityksen opettaja
mukaan lukien ja näiden pisteiden pohjalta saatiin Casesta arvosanan.
Ryhmätyössä meidät jaettiin 5 henkilön ryhmiin, jossa meidän piti keksiä liikeidea, tehdä sille
nettisivut ja ruveta markkinoimaan sitä digitaalisesti luennolla saatujen teorioiden pohjalta.
Digitaaliseen markkinointiin saimme budjetin minkä saimme käyttää. Google analytics: in avulla
voitiin katsoa, kuinka meidän digitaalinen kampanja onnistui. Esityksessä piti kertoa tuloksista mikä
onnistui, mitä meni vikaan ja miten voitaisiin parantaa digitaalista markkinointia. Kurssin tentti oli
avoin ja sen sai suorittaa missä tahansa lokaatiossa, ja itse tein tentin kotona.

Social Media Marketing (5op)
Tämä kurssi oli hyvin saman tapainen kuin Digital Marketing, mutta nyt markkinointi alustana toimi
sosiaalinen media. Kurssin kokonaisarvosana muodostui artikkelianalyysistä, testeistä, ryhmätyöstä
ja tentistä. Kurssissa jokainen opiskelija joutui lukemaan yhden opettajan määräämän artikkelin ja
artikkelin pohjalta tehtiin power point esitys, jossa sinun tuli esittää artikkelin sisältö tiivistetysti.
Joka toinen viikko järjestettiin sitten testit näistä esitetyistä artikkeleista, niin että yhteen testiin tuli
luettavasti 5-6 artikkeli tiivistelmää. Testien lisäksi teimme myös laajan ryhmätyön. Ryhmätyössä
meidät oli jaettu kolmeen eri ryhmään ja jokaisella ryhmällä oli oma sosiaalisen median markkinointi
alusta. Markkinointialustoina toimi mm. Facebook, Instagram ja Telegram. Meille oli annettu
“yritys” joita meidän tuli markkinoida sosiaalisen median alustoja käyttäen. Tulokset tuli esittää
raportin muodossa opettajalle ja tässä kurssissa myös käytettiin Google analyticksiä hyödyksi, jolloin
voitiin seurata, kuinka sosiaalisen median kampanja oli onnistunut. Tämän kurssin tentti oli suljettu
tentti, jolloin koe tehtiin suomalaiseen tapaan luokkahuoneessa ilman apuvälineitä.
Marketing research (5op)
Tässä kurssissa tutkittiin markkinoiden tutkimista kuten, miten markkinoita tutkitaan, ovatko tulokset
luotettavia ja mitä tulee ottaa huomioon markkinoiden tutkimisessa. Kokonaisarvosana muodostui in
class aktiviteeteistä, pari työstä, artikkelianalyysistä ja tentistä. Parityössä meidän tuli tehdä itse
markkinointi tutkimus halutusta aiheesta. Ensimmäiseksi piti keksiä aihe ja suunnitella miten tätä
aihetta voidaan pienillä resursseilla tutkia ja miten tämä tutkimus suoritettiin konkreettisesti
käytännössä. Tentti oli suljettu tentti eli koe tehtiin luokkahuoneessa ilman ylimääräisiä apuja.
Enterprise Aarchitecture (5op)

Tässä kurssissa käytiin Enterprise Architecture (=yritysarkkitehtuuri) keinoja ja tapoja hallita laajoja
kokonaisuuksia. Yritysarkkitehtuuri on väline, joka kuvaa yrityksen tämän hetkistä tilaa ja
mahdollisia kehityksiä helpossa muodossa. Kurssiin kuului iso ryhmätyö ja tentti. Ryhmätyötä
tehtiin samaan tahtiin kurssin kanssa. Ensiksi aihe opetettiin, jonka jälkeen se hyödynnettiin
ryhmätyössä. Joka viikko ryhmätyön eteneminen esitettiin luokalle ja opettajat antoivat jokaisesta
esityksestä arvosanan. Tämä ryhmätyö toimi kurssin ”in class” aktiviteettinä. Tentti oli avoin tentti,
kuitenkin vartioidussa tilassa. Eli, tentissä oli käytössä kaikki materiaali (internet, luentomuistiin
panot jne), mutta koe tehtiin ennalta määrätyssä tilassa. Vartioidussa tilassa voidaan näin ollen
kontrolloida oppilaiden ”yhteistyötä”.

Intensive Russian language course (8op)
Intensiivisessä venäjän kurssissa kurssin pituus oli koko lukuvuosi. Näin ollen kurssi alkoi heti
helmikuussa kestäen toukokuun loppuun asti. Luentoja oli noin 2x viikossa noin 3-4h per kerta
riippuen opettajan aikatauluista. Kurssi oli todella hauska ja opettavainen. Kurssilla käytiin Venäjän
kieltä hieman ”extreme” versiolla. Tällä kurssilla opetus tapahtui venäjäksi, sillä opettaja ei paljoa
englantia osannut puhua. Opettajat olivat todella ymmärtäväisiä ja rentoja. Tämä olikin yksi parhaista
kursseista koko vaihdon aikana, sillä oppimaani pystyi hyödyntämään joka päiväisessä elämässä.

Tenttiminen
Venäjällä on käytössä kaksi erilaista tenttimuotoa: suljettu tai avoin tentti. Suljettu tentti on
samanlainen kuin Suomessa, eli mennään luokkahuoneeseen ja tehdään tentti ilman apuvälineitä.
Lisäksi ainakin meidän yliopistolla sammutetaan Wi-Fi-yhteys koko koulusta tentin ajaksi, jolloin
ihmiset eivät voi käyttää puhelimiaan, vaikkeivat olisikaan tentissä lunttaamisen estämiseksi. Tämä
on lievästi turhauttavaa, sillä yliopiston tilat ovat kuin Faradayn häkki, eikä ainakaan minun
puhelimeni mobiilitiedonsiirto toimi täällä lainkaan.
Avoimesta tenttimuodosta on kaksi erilaista versiota. Avoimessa tentissä tentin aikana saa siis olla
KAIKKI materiaalit käytössä, myös internet ainakin minun tenttien tapauksissa. Ero näiden kahden
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kotona. Luokkahuoneessa tehtävässä tentissä voidaan näin ollen vain estää opiskelijoiden yhteistyö,
sillä tentin aikana ei ollut sallittua keskustella muiden opiskelijoiden kanssa, kun taas kotona
tehtävässä tentissä sitä ei voida kontrolloida.
Tenttien aikataulut ilmoitetaan noin 1kk ennen tenttien pitämistä. Mielestäni Venäjällä ei ole käytössä
tenttiviikkoja, joten en tiedä miten nämä kokeiden pitopäivät määräytyvät. Näin ollen tenttejä voidaan
myös pitää lauantaisin. Tenttien tekoon annetaan 1.5h aikaa, ja tämä ainakin itselleni isona
”shokkina”, kun on tottunut Lappeenrannassa 3h tenttiin.

Hyödyllisiä vinkkejä
Täällä Venäjällä on käytännössä käytössä periodit, vaikka ne eivät sillä nimellä puhukaan niistä.
Venäjällä lukukausi on suomalaisen näkökulmasta hieman outo: keväällä koulut alkavat vasta
helmikuussa ja virallisesti koulut ovat ohi vasta heinäkuussa. Kuitenkin monien ”4.periodin” kurssien
tentit ovat jo kesäkuussa. Itse otin kevään ensimmäiseen periodiin mahdollisimman paljon kursseja,
jotta pakolliset 20op saisi kasaan mahdollisimman nopeasti. Tämän ”3-periodin” tentit ajoittuivat
huhtikuuhun. Toinen syy, miksi halusin ns 3.periodissa kaikki kurssit kasaan oli, että kesätöihin piti
päästä heti kesäkuun alussa, jolloin en voisi suorittaa 4.periodin tenttejä. Näin ollen huhtikuussa ja
toukokuussa minulla oli vain Venäjän intensiivikurssi kahdesti viikossa ja muutama tentti jolloin
vaihdon loppuajalle jäi hyvin aikaa kierrellä niin kaupunkia kuin Venäjää. Alla kerron
hyödyllisimmät vinkit vaihtovuodelle:

1) Käytä aikaa Pietarin kiertelyyn

Pietari on niin suuri kaupunki, jossa nähtävää riittää PALJON. Tuntui ettei edes tämä puolivuotta
riittänyt minulle kiertämään Pietaria. Pietarin kiertely ei kannata siis jättää viimeisen viikon varaan.
Suosittelen erityisesti katsomaan: Iisakin kirkko, Kuntskamera, Eremitaasi, Pietarin ja Paavalin
linnoitus, Verikirkko, Kazanin tuomiokirkko ja Neva risteily. Lisäksi Pietarin ulkopuolella nähtävien
arvoisia paikkoja ovat mm. Katariinan palatsi ja Pietarinhovi. Pietarin nähtävyyksiin kannattaa
käyttää TripAdvisoria ja sieltä saa hyviä vinkkejä Pietarin vierailuun.

2) Käytä julkisia

5miljoonan ihmisen kaupungissa helpoin ja kätevin tapa liikkua on julkinen liikenne. Pietarissa on
hyvä julkisen liikenteen verkosto, eikä julkisen liikenteen käyttäminen juuri maksa mitään. Yksi
metromatka maksaa noin 40rub mikä on euroissa noin 50snt. Pidemmän ajan reissuun kannattaa
ladata metrokortti, johon lataat saldoa eli ruplia. Lisäksi taksin käyttäminen on halpaa Pietarissa,
mutta ruuhka-aikoina taksin saaminen ja ajaminen paikasta X paikkaan Y saattaa kestää. Pietarissa
kannattaa käyttää Yandex- tai Uber taksisovelluksia, jotka ottavat puhelin koordinaatit kännykästä.
Ei siis kannata ottaa ns pimeätä taksia Pietarista tai kielitaidon puuttuessa aloittaa tarjouskilpailua
paikallisen taksikuskin kanssa.

3) Koe kulttuuri
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kulttuurielämyksiä. Oli kyse siis baletista, jääkiekosta tai vaikka jalkapallosta kannattaa se kokea.
Pääset suomalaiseen tasoon nähden edullisemmalla hinnalla katsomaan, kuinka maailman huiput
tekevät parastaan missä ovat maailman kärkiluokkaa. Vaikka suhteessa esimerkiksi baletti esitykset
ovatkin kalliita, ovat ne kokemuksena aivan upeita. Suosittelen esimerkiksi käymään katsomassa
Marinsky-teatterissa ainakin balettia tai oopperaa.

4) Älä unohda muuta Venäjää

Vaikka Pietari saattaakin viedä sydämesi, niin älä unohda käydä katsomassa muuta Venäjää. Venäjän
sisäinen matkustelu on edullista ja suosittelenkin vähintään käymään katsomassa Moskovan. Itse olin
trans-siperialla eli junan halki venäjän ja voin suositella sitä todellakin lämpimästi kaikille. Jos koko
juna matka ei kiinnosta niin suosittelen silti käymään Kazanissa. Kazanin kirkot ovat toista
toistaankin kauniimpi nähtävyyksiä.

5) Syö ulkona, jos ruplan kurssi on suotuisa

Minun ollessani Venäjällä kurssi oli todella suotuisa, jolloin ruuan hinta oli alhainen. Nevskillä ja sen
ympäristössä on vieri vieressä ravintoloita, joissa yhden lounaan annos huitelee 250-400ruplan
tienoilla. Vielä halvemmalla saattoi päästä, jos käännyit pääkadun sivukadulle. Ravintoloita löytyi
niin aasianlaisista ihan traditionaalisiin venäläisen kulttuurin keittiöihin, jolloin valinnan varaa ruuan
suhteen löytyi.

6) Avoin asenne
Venäjälle mentäessässi ota mukaan avoin asenne, mielenrauhaa, kärsivällisyyttä, avoimuutta ja
huumoria. Paikallinen kulttuuri on todella erilaista suomalaiseen kulttuurin nähden, joten tästä saattaa
tulla joillekin kulttuuri shokkia. Itselläni oli aika avoin ja ”stressitön” asenne jolloin oma kulttuuri
shokkini jäi pieneksi ajatellen fraasia ”vain venäjä jutut” päässäni. Huolettomalla asenteella säästyt
turhista murheista ja stressistä. Oikealla asenteella Pietarista saattaa tulla toinen kotikaupunkisi
loppuelämäksi ja janoat uudelleen Venäjälle pääsyä.

Viimeinen sana
Kaiken kaikkiaan vaihto oli raskas mutta erittäin opettavainen kokemus. Raskaaksi reissun teki
ensimmäisen periodin täyteen tungettu lukujärjestys, jolloin vaihto tuntui olevan vain matkustamista
koulun ja kodin välillä. Kurssit eivät ole vaikeustasollisesti verrattavissa kotiyliopistomme
kursseihin, mutta työmäärällisesti nämä kurssit päihittivät Lappeenrannan kurssit 100-0 (eli venäjällä
kurssit huomattavasti työläämpiä). Vaikeus tasollisesti kurssit eivät olleet vaikeita, mutta pakollinen
läsnäolo ja koulun kaukainen sijainti teki koulunkännistä välillä turhauttavan raskaan. Vaihdossa oppi
arvostamaan paljon Suomeen liittyviä asioita kuten kouluruoka, puhdas vesi ja puhdas luonto. Lisäksi
vaihto antoi minulle varmasti hieman rentoutta, ”löysempää” asennetta ja pitkäpinnaisuutta
byrokratian kierteiden vuoksi.

Yleisesti suosittelen lämpimästi Pietaria niin vaihtokohteena kuin matkustuskohteena. Kuitenkin
suosittelen myös opettelemaan perus jokapäiväiset fraasit venäjäksi. Elämä venäjällä huomattavasti
helpottuu, jos osaat pyytää venäjäksi apua ja perus tervehdykset. Venäläiset ovat todella ylpeitä
kielistään / eivät osaa muita kieliä ja näin ollen englanniksi ei välttämättä apua saa.

Kokemuksena vaihto oli mieletön. Pietarin kaupungin kauneutta ja elämää ei voi mitenkään sanoin
kuvailla, se on vain itse koettava. Asuminen miljoona kaupungissa on omanlainen kokemus. Venäjä
ja erityisesti Pietari osasi muutenkin enemmän yllättää positiivisella kuin negatiivisella tavalla. Ota
siis reppu selkään, heitä ennakkoluulot roskiin ja matkusta Venäjälle.
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