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1

ALKUSANAT

Lähdin Venäjälle vaihtoon, koska halusin oppia Venäjän kieltä paremmin. Valitsin FINEC:n,
koska se kuulosti vaihtoraporttien perusteella parhaalta koululta ja siellä oli 12 tuntia Venäjän
kieltä viikossa. FINEC:n sijainti vaikutti myös päätökseeni. Koulu sijaitsee aivan Pietarin
keskustassa ja asuntola oli aivan koulun vieressä. Asuntolakaan ei kuulostanut pahalta ja muiden
kokemukset kuulostivat hyviltä.

Käyn läpi tässä matkaraportissa vain mielestäni oleellisia asioita kuten viisumi, koulu sekä
opetus ja asuntola. En ala kertomaan mitä nähtävyyksiä kävin katsomassa, missä matkustin,
missä kannattaa syödä tai käydä kaupassa. Toivon, että tämä raportti auttaa Pietariin vaihtoa
suunnittelevien kouluvalinnassa, käytännön asioissa sekä vaihtoon valmistautumisessa.
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MATKAN VALMISTELUT

Ennen matkaan lähtöä tarvitsi hommata viisumi. Ennen viisumin hankintaa täytyy saada kutsu
FINEC:ltä. Kutsu oikeuttaa 90 päivän kertaviisumiin eli sillä voi matkustaa vain kerran
Venäjälle ja takaisin Suomeen. Kun kutsun on saanut, voi viisumia hakea joko konsulaatin tai
matkatoimiston kautta. Itse kävin ensiksi konsulaatissa Helsingissä ja sain kuulla, että minulta
puuttuu HIV-todistus, jota ilman en voi hakea viisumia. Kannattaa muistaa myös vakuutus
todistus ja on hyvä huomata, että pelkkä kortti ei käy tähän vaan pitää olla todistus, jossa lukee,
että vakuutus on voimassa koko opiskeluajan. HIV-todistusta ei periaatteessa pitäisi tarvita
ennen kuin hakee pidempi aikaista viisumia, mutta ainakin Helsingin konsulaatissa sitä
vaadittiin. Helsingin konsulaatti oli erittäin epäkäteviin aikoihin auki, joten lopulta hoidin
viisumin matkatoimiston kautta. Hintaa tuli vain 15 euroa lisää, ja pääsin paljon helpommalla,
sillä Helsingin konsulaatissa joutui jonottamaan pitkään.
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SAAPUMINEN

Lukukauden sanottiin alkavan 1. päivä syyskuuta, joten matkustin silloin junalla Pietariin.
Tutorini oli minuun yhteydessä etukäteen sähköpostitse ja lupasi olla juna-asemalla vastassa.
Tuutori oli juna-asemalla vastassa ja saattoi minut sekä muut samalla junalla tulleet opiskelijat

2

asuntolalle. Kaikilla ei kuitenkaan käynyt yhtä hyvä tuuri eikä tuutori ollutkaan vastassa
lupauksista huolimatta. Ei siis kannata luottaa, että tuutori on vastassa, vaan kannattaa katsoa
reitti asuntolalle etukäteen.

Saavuttuamme asuntolalle jouduimme täyttämään lappuja ja saimme huoneet. Heti tämän jälkeen
lähdimme koulun kansainväliseen toimistoon, jossa täytimme lisää papereita ja annoimme
valokuvan itsestämme. On hyvä olla muutama valokuva mukana itsestä, sillä heti alkuun niitä
tarvitsi jokaiseen korttiin ja hakemukseen. Tämän jälkeen menimme viisumitoimistoon, joka oli
samassa rakennuksessa, ja saimme taas lisää papereita täytettäväksi. Tämän jälkeen saimme
palata takaisin asuntolalle. Kukaan ei kertonut mitä seuraavaksi tapahtuisi tai koska koulu alkaisi
ja kaikesta tuli ottaa itse selvää saapumisen jälkeen. Tuutoreista ei juuri ollut apua muuten.
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ASUNTOLA

Asuntola sijaitsee koulun sisäpihalla. Se on vanha ja ulkoa päin todella karun näköinen rakennus
mutta sisältä päin asuntola on ihan mukava. Asuntola on viisikerroksinen ja jokaisessa
kerroksessa on kaksi puolta, joista molemmilla puolilla taisi olla yhdeksän huonetta. Hinnaksi
asumiselle tuli noin 70 euroa kuussa. Itse jaoin huoneen saksalaisen tytön kanssa, sillä en
tuntenut ketään muita FINEC:lle tulevia. Huonekavereista sai esittää toiveita ja kaikki, joilla oli
kaveri mukana, saivat jakaa keskenään huoneen. Huoneet olivat pieniä eivätkä kovin viihtyisiä.
Kävinkin heti ensimmäisenä viikonloppuna Ikeassa ostamassa tarvikkeita huoneeseen. Kaikissa
huoneissa oli oma jääkaappi, pieni vaatekaappi, kaksi kirjoitus pöytää ja sängyt. Muuten
huoneiden varustelut riippuivat osittain siitä, mitä edelliset vaihto-oppilaat olivat jättäneet.
Huoneesta löytyi myös peitot, tyynyt sekä lakanat ja pieni pyyhe. Lakanat ja pyyhkeen sai
vaihtaa kerran viikossa jättämällä ne oven ulkopuolelle, jolloin siivooja toi puhtaat tilalle

Asuntolassa oli langatonverkko, joka toimi hyvin vaihtelevasti. Mitä ylempään kerrokseen
mentiin, sen huonommin se toimi. Itse hankin nettitikun paikanpäältä ja suosittelen tätä
vaihtoehtoa muillekin. Tikku maksoi noin 20 euroa kolmelta kuukaudelta ja toimi
pääsääntöisesti hyvin.
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Asuntolan keittiöt olivat aika kauheat. Keittiö sisälsi tiskialtaan, uunin ja hellan. Suurimmassa
osassa keittiöstä oli myös mikro ja vedenkeitin. Uunia ei saanut käyttää missään keittiössä ja ne
olivat ruuvattu kiinni. Hella kuitenkin toimi. Jokaisessa kerroksessa oli molemmilla puolilla
omat keittiöt, joten keittiön jakoi noin 18 henkilöä. Tästä syystä keittiö oli yleensä aivan
järkyttävässä kunnossa. Minun kanssa samassa kerroksessa asui saksalaisia tyttöjä ja 4 poikaa.
Tytöt olivat todella sotkuisia eivätkä ikinä siivonneet jälkiään. Välillä ihmettelin, kun aamuisin
keittiö oli aina hetken aikaa siisti. Arvoitus ratkesi eräänä päivänä, kun tajusin, että pojat käyvät
aina siivoamassa keittiön herättyään. Keittiön siisteyden taso vaihteli kerroksen ja sen
asukkaiden mukaan. Muut keittiöt olivat huomattavasti siistimpiä kuin meidän.

Keittiössä oli jonkin verran astioita ja ruuanlaitto välineitä, mutta yleensä yhtään ei ollut
puhtaana, kun niitä olisi tarvinnut. Itse ostin joitain perusvälineitä Ikeasta. Keittiöiden
ruuanlaittovälineiden määrä ja taso vaihteli kerroksittain, sillä joihinkin edelliset vaihto-oppilaat
olivat jättäneet huomattavasti enemmän välineitä.

Asuntolan vessat olivat melko kamalat. Jokaisella puolella oli oma kylpyhuone, jossa oli kaksi
vessa ja suihku. Vessat eivät aina toimineet ja ne olivat usein aika epäsiistissä kunnossa.
Jokaisella kerroksella oli yksi pesukone ja kuivaushuone. Konetta käytti siis yli 30 henkilöä ja se
oli yleensä varattu ja kuivaushuone oli aina täynnä. Suihkuista tuli talvella hyvin vaihtelevasti
lämmintä vettä ja meillä oli kahden viikon kausi, jolloin ei tullut ollenkaan lämmintä vettä.
Tällöin oli hyvä omistaa salikortti ja päästä salille käymään suihkussa.
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Asuntolassa sai polttaa melkein missä vaan kuten muun muassa keittiössä ja vessoissa. Tämän
takia vaatteet haisivat koko ajan tupakalle.

Ennen kuin lämpöjä laitettiin päälle, koko asuntola oli todella kylmä. Kovilla pakkasilla
huoneissa oli kylmä pattereista huolimatta. Siivoajilla on olemassa sähköpattereita jonkin verran
ja nätisti pyytämällä saattaa saada huoneeseensa sellaisen. Sähköpatteri oli erittäin kätevä kovilla
pakkasilla ja syksyllä, jolloin lämmöt eivät olleet vielä päällä.

Vaikka saan asuntolan kuulostamaan huonolta asumiskokemukselta, en hetkeäkään kadu, että
valitsin asuntolan. Asuntolassa tutustui parhaiten muihin vaihto-opiskelijoihin ja se oli mielestäni
merkittävä osa vaihtokokemusta. Asuntolan etu oli myös, että aina oli seuraa ja menoa, jos sitä
kaipasi. Pelottelut kotiintuloajoista ovat liioittelua, sillä pääsimme aina porteista sisään mihin
aikaan tahansa ja itse asuntolaan meillä oli magneettikortti, jolla oven sai auki.
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KOULU

Vaikka syyslukukausi FINEC:llä alkoi jo 1.9., ei meidän kurssimme alkaneet vielä silloin eikä
meillä myöskään ollut minkäänlaista orientaatio viikkoa. Jouduimme itse olemaan hyvin
aktiivisia ja käymään kyselemässä kursseista ja opetuksen alkamisesta. Opetus alkoi vasta
puolentoista viikon päästä saapumisestani.
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5.1

Kurssit

Edellisistä vuosista poiketen Venäjän kielen opiskelusta ei saanut enää 12 opintopistettä, vaikka
tunteja oli sama 12 tuntia viikossa. Meille sanottiin, että kielen kurssista saa vain viisi
opintopistettä. Loput kurssit piti valita joko englanninkielisistä kursseista tai venäjänkielisistä
kursseista. Molempia sekä venäjän- että englanninkielisiä kursseja ei saanut ottaa sekaisin.
5.2

Aineopinnot

Valittavana olleet englanninkieliset kurssit: (5op/kurssi)

Microeconomics
Macroeconomics
Financial institutions and markets
Marketing
Workshop: creation of virtual enterprise
Financial Analysis
Theories of Organization
Intercultural management & communication
Intercultural management & communication
Logistics
Human Resources Management

Kurssit olivat kandivaiheen kursseja ja itse olin ainakin käynyt vastaavat kurssit jo
Lappeenrannassa. Selvittelin asiaa monen eri ihmisen kanssa ja olisin saanut mahdollisuuden
käydä MiBA ohjelman maisterikursseilla, mutta niille osallistuminen oli hyvin rajattua, sillä
kaikki opettajat eivät halunneet kursseilleen vaihto-opiskelijoita. Kannattaa siis ottaa selvää itse
asioista, sillä usein asiat järjestyivät, kunhan itse näki niiden eteen vaivaa. Mikään sääntö ei ollut
kiveen kirjoitettu, sillä esimerkiksi ihmiset saivat osallistua sekä englanninkielisille että
venäjänkielisille kursseille, vaikka se olikin aluksi kiellettyä.
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Lopulta kävin Venäjän kielen kurssin, josta saikin kuitenkin yhdeksän opintopistettä sekä
markkinoinnin ja organisaatioteoriat kurssin. Kävin tämän lisäksi venäjänkielisen Pietarin
historia kurssin, josta sai kaksi opinto pistettä.

Opetuksen laatu oli hyvin vaihtelevaa. Kaikki englanninkieliset kurssit oli kyhätty kasaan vain
meitä vaihto-opiskelijoita varten eikä niille osallistunut yhtään venäläisiä opiskelijoita. Kurssit
koostuivat luennoista, harjoitustyöstä ja tentistä. Kurssin luennot oli yleensä järjestetty 6-7
perättäiselle päivälle. Koska luentoja oli niin lyhyen aikaa, olivat ne pitkiä ja veivät koko viikon.
Luennot olivat päällekkäin Venäjän opetuksen kanssa ja molemmille olisi ollut pakollista
osallistua. Tästä syystä en käynyt enempää englanninkielisiä kursseja, sillä ne sekoittivat
kokonaan kielen opiskelun. Tentit olivat saman oloisia kuin Suomessakin. Kurssit ja niiden tentit
olivat ohi ennen joulua.

Venäjänkieliset kurssit olivat normaaleja kursseja, joita venäläisetkin opiskelijat kävivät. Vaihtoopiskelijoille annettiin niillä paljon myönnytyksiä, kuten esimerkiksi harjoitustyön saattoi tehdä
Saksaksi tai Englanniksi.

Kuulin kämppikseltäni, etteivät

opettajat

juuri välittäneet

harjoitustöiden arvioinnista vaan selasivat sen saman tien läpi ja sanoivat, että vitonen.
Venäjänkielisten kurssien tenttien arvostelu oli myös samaa luokkaa, sillä suurin osa niistä oli
suullisia ja ainoa kysymys saattoi olla mistä olet kotoisin. Syyslukukausi FINEC:ssä kestää
tammikuun loppuun asti ja venäjänkieliset kurssit kestivät sinne asti. Niistä saattoi olla vielä
tenttejä joulun jälkeen ja eräs suomalainen tyttö kertoi, ettei hän edes ehdi käymään jouluna
kotona, sillä hänellä on niin paljon tunteja.
5.3

Kielen opinnot

Meillä oli aluksi suullinen tasokoe, jossa lähinnä kyseltiin mistä tulee ja kuinka kauan on
opiskellut Venäjän kieltä, missä jne. Tämän perusteella meidät jaettiin ryhmiin. Itse olin
ryhmässä, jossa oli itseni lisäksi yksi suomalainen ja neljä saksalaista. Opetus oli hyvin
tehokasta, koska ryhmä oli niin pieni. Opetusta oli 12 tuntia viikossa ja tunnit olivat jaettu
kolmelle päivälle. Opiskelimme kielioppia sekä sanastoa. Suurin osa tunneista kului suulliseen
keskusteluun, joka oli erittäin hyvää harjoitusta. Läksyjä saimme aika paljon ja eteenpäin
mentiin nopealla vauhdilla.
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Meillä oli Venäjän opinnoista kirjallinen ja suullinen koe. Kokeet kuitenkin riippuivat opettajasta
ja olivat ryhmäkohtaisia. Joillain oli vain kirjallinen ja joillain vain suullinen koe. Kirjallinen koe
oli todella vaikea ja sen perusteella en varmastikaan olisi päässyt kurssista läpi. Suullinen koe oli
kuitenkin tärkeämpi osa ja siinä piti osata keskustella annetusta tekstistä. Kokeet sai sovittua
pidettäväksi ennen joulua.
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VIISUMI

Aluksi saadun kertaviisumin vaihtaminen monikertaviisumiin ei ollut helppoa. Ensiksi
jonotettiin koululla yhteen huoneeseen, jotta voidaan rekisteröityä maahan saapuneeksi. Tämän
jälkeen jonotetaan toiseen huoneeseen ja saadaan viisumi papereita täytettäväksi. Tämän jälkeen
jonotetaan taas, jotta saadaan viisumin liitteeksi monta erilaista kopiota passista ja muista
asiakirjoista. Näihin kopioihin tarvitaan leimat, jotka tulevat eri huoneesta ja taas kerran
jonotetaan. No kun papereissa on leimat, voi jonottaminen viimeiseen huoneeseen alkaa. Tämä
on kaikista vaativin vaihe, sillä kiinalaiset ovat vallanneet koko paikan ja jonottaminen toteutuu
listan avulla ja kyynärpäillä. No kun viimein pääsee huoneeseen, saa yleensä kuulla että on
täyttänyt paperit väärin. Sitten saa takaisin vain yhden kopion lapusta, jonka olet täyttänyt
väärin. Jos siis onnistut täyttämään paperin taas väärin, joudut jonottamaan taas hakemaan
pelkästään uutta paperia täytettäväksi. Kun vihdoin olet saanut viisumipaperit sisään, kestää
viisumin saaminen vielä yleensä kuukauden. Itse sain paperit sisään 6 viikon päästä
saapumisestani ja viisumin vasta marraskuun puolessa välissä. Kun haluaa vierailla Suomessa,
pitää ensiksi anoa viisumia itselleen viikkoa ennen lähtöä. Palatessaan pitää taas jonottaa samaan
viisumitoimistoon rekisteröimään itsensä takaisin.

Kannattaa säilyttää kaikki alkuperäiset HIV-todistukset ja vakuutustodistukset, sillä niitä
tarvitaan myös monikertaviisumia varten. HIV-todistuksen tulee olla Venäjäksi, muuten sen
joutuu viemään täällä käännettäväksi, mikä on vaikeampi operaatio kuin uuden hommaaminen.
Viisumia varten tarvitaan kuusi valokuvaa, jotka ovat mustavalkoisia, mattapintaisia ja tietyn
kokoisia. Kuvat saa huomattavasti edullisemmin täältä kuin Suomesta ja usein Suomessa otetut
kuvat ovat loppujenlopuksi vääränlaisia.
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LOPPUSANAT

Lähdin FINEC:iin oppimaan Venäjän kieltä ja saavutin tavoitteen. Vaihto paransi huomattavasti
Venäjän kielen taitojani. Niin opetus kuin arkipäivän tilanteet olivat hyvää harjoitusta.
Suosittelen ehdottomasti Venäjälle ja Pietariin vaihtoon lähtöä, jos on halu oppia Venäjän kieltä
ja kiinnostusta Venäjän kulttuuria kohtaan.

FINEC oli erittäin hyvä koulu Venäjän kielen opiskeluun. Suosittelen ehdottomasti sitä kaikille
Pietariin lähtijöille. Vaikka kaikki asiat eivät ainakaan hoituneet kovin helposti ja ongelmia
ilmeni, eivät muutkaan Pietarin vaihtoyliopistot olleet sen parempia käytännön asioissa ainakaan
muissa koulussa syyslukukautena vaihdossa olleiden mukaan. FINEC on yksi Pietarin parhaista
talousyliopistoista tai niin ainakin meille kerrottiin. ENGECON oli opettajamme mukaan
FINEC:n pahin kilpailija mutta tietenkin aavistuksen huonompi.

