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1. JOHDANTO

Olimme ERASMUS -vaihto-opiskelijoina Mannheimin yliopistossa syyslukukaudella
2011. Saksa oli oivallinen kohdemaa, koska tavoitteenamme oli parantaa saksan kielen
taitoa. Päädyimme Mannheimiin, sillä kyseinen yliopisto on tunnettu laadukkaasta
kauppatieteellisestä opetuksesta. Mannheimin yliopiston ”academic calender” vastaa
lukukausijaon suhteen pitkälti suomalaista käytäntöä, toisin kuin muissa saksalaisissa
yliopistoissa, joissa syyslukukausi venyy usein pitkälle keväälle. Lisäksi kaupungin
ideaali logistinen sijainti tarjosi mahdollisuuden matkustella ympäri Keski-Eurooppaa.
Kaupunki sijaitsee Lounais-Saksassa ainoastaan muutaman tunnin junamatkan päässä
Sveitsin ja Ranskan rajasta. Mannheimissa on kaikkiaan noin 310 000 asukasta ja se on
Baden-Württenburgin osavaltion toiseksi suurin kaupunki Stuttgartin jälkeen. Näin ollen
kaupunki oli sopivan kokoinen meille pikkukaupungin kasvateille.

Mannheim on ennen kaikkea tunnettu teollisuus- ja yliopistokaupunki, jossa sijaitsee yksi
Saksan merkittävimmistä sisävesisatamista. Teollisuuskaupunkina Mannheimilla on
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pitkät juuret ja onhan ensimmäinen auto keksitty juuri Mannheimissa Carl Benzin
toimesta. Mikä on erikoista, kaupungin ydinkeskustassa kaduilla ei ole nimiä vaan
kirjain- ja numerotunnus esim. A1, A2….S1, S2. Tämä tekee kokemuksen kasvaessa
Mannheimissa suunnistamisen äärimmäisen helpoksi, vaikka alkutaipaleella päätä voisi
rapsututtaa yksi jos toinenkin kaupan sijainti. Lisäksi kaupungin keskusta jää kahden
tunnetun joen Rheinin ja Neckarin väliin.

Näkymä Wasserturmilta.

Tämä matkaraportti tarjoaa avustavaa tietoa Mannheimiin pyrkiville tai UM:ään
(Universität Mannheim) pyrkiville. Tiedot, joita esitämme, voivat hyvinkin olla vaihtuneet
siinä vaiheessa, kun Sinä olet hakuaikeissa. Kehotamme siis ennen kaikkea sitä, että
kukin

vaihtoon

pyrkivä

tutustuu

itsenäisesti

senhetkiseen

tilanteeseen

niin

kohdeyliopiston kuin KV-toimiston käytäntöjenkin kohdalla. Lisäksi meiltä saa toki
kysellä lisätietoja. Mannheimista jäi paljon kerrottavaa…
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2. LÄHTÖVALMISTELUT

Vaihtoon valmistautuminen alkoi luonnollisesti vaihtoon haulla. Me molemmat haimme
kevään

2011

haussa

Hakupapereihin

on

ja

liitettävä

pääsimmekin
suunnitelma

ensisijaiseen
suoritettavista

hakukohteeseemme.
kursseista

-

Learning

Agreement. Suunnitelma muuttuu kuitenkin usein, sillä osa kursseista on voinut vaihtua
tai poistua vaihtoyliopiston tarjonnasta. Tästä johtuen Learning Agreementtia on
päivitettävä vaihdon edetessä. Muista myös etukäteen varmistaa, että saat tarvittavat
opintopisteet hyväksiluettua (kysy professoreiltasi). Mannheimin yliopiston internet –
sivuilla on kattava kuvaus valittavista kursseista ja oppilailla on mahdollisuus valita niin
saksaksi kuin englanniksi opetettavia kursseja.

Kevään kurssioppaan löytää osoitteesta:
http://www.unimannheim.de/ionas/n/uni/akademisches_auslandsamt/english/incoming_exchange_stud
ents/course_catalogues/course_catalogue_spring_semester_2012/index.html

Kevään aikana yliopisto lähettää kirjeen, joka sisältää erinäisiä papereita ja informaatiota
kuinka toimia. Kaikki paperit kannattaa ottaa mukaan vaihtoon lähdettäessä. Lisäksi
Mannheimin kv-toimisto välittää informaatiota sähköpostin välityksellä, joten sähköpostia
kannattaa pitää silmällä. Samaten kv-toimistolla on oma portaali vaihto-oppilaille
(myUniMA), josta pystyy tarkasti seuraamaan mitä tarvitsee tehdä ennen saapumista
Mannheimiin, saapumisen yhteydessä kuin myös palattaessa takaisin Suomeen.
Hiemankin tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta omaava henkilö selviytyy näistä asioista
suhteellisen vaivattomasti. Portaalista löytyy To Do -lista aikarajoineen. Kyseisen
portaalin kautta opiskelija pystyy varaamaan niin huoneen opiskelija-asuntoloista
(Studentwerk

Mannheim)

kuin

myös

ilmoittautumaan

kv-toimiston

järjestämille

kielikursseille (Akademisches Auslandsamt). Mikäli haluaa varmistaa, että saa huoneen
opiskelija-asuntolasta on oltava todella nopea, sillä huoneet varataan loppuun lähes
saman tien. Jos myöhästyy asunnon varauksessa, kannattaa kuitenkin ilmoittautua
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jonotuslistalle sillä asuntoja saattaa vapautua vielä myöhemmin. Myös yksityisillä
markkinoilla on tarjolla hyviä asuntoja, koska monet Mannheimin yliopiston opiskelijat
tarjoavat asuntojaan alivuokralle lähtiessään itse vaihtoon. Asuntoa kannattaa joka
tapauksessa ryhtyä etsimään jo hyvissä ajoin, koska lukukauden alun lähestyessä
alkavat suuret saksalaisopiskelijoiden massat myös perehtyä tähän samaan aiheeseen.

Vaihtopaikan vastaanottamisen yhteydessä pystyy ilmoittautumaan ns. Buddy –
ohjelmaan, joka vastaa tietyllä tavalla meidän tutortoimintaamme. Buddyltä voi
tiedustella tarvittavia asioita jo ennen Mannheimiin saapumista ja usein Buddy saapuu
myös vastaan rautatieasemalle tai minne uusi vaihtari sattuu saapumaankaan. Tämän
lisäksi hän auttaa lukuisten käytännön asioiden järjestelyissä, esimerkiksi pankkitilin
avaamisessa, ja osaa kertoa yliopiston kurssitarjonnasta opiskelijan näkökulmasta.
Buddy –ohjelmaan on mahdollista ilmoittautua vielä jälkikäteen orientaatioviikon aikana.
Ja tietenkin omalla aktiivisuudella ja uskalluksella voit löytää ihan vain oikeita
kavereitakin!...

Ennen lähtöä on muistettava tehdä muuttoilmoitus postiin ja maistraatille. Lisäksi
muutosilmoitus vaihtoon lähdöstä on tehtävä kansaneläkelaitokseen. Suosittelemme
tilaamaan Kelalta EHIC -kortin (eurooppalainen sairasvakuutuskortti), sillä kyseinen
kortti helpottaa huomattavasti asiointia paikallisissa sairaaloissa. Ehdotamme myös
kansainvälisen opiskelija- eli ISIC -kortin hankkimista, joka onnistuu esimerkiksi netissä.
LUT:in kv-toimistosta saatavan muistilistan avulla on helppo varmistaa, että kaikki
tarvittavat asiat on tehty ennen lähtöä.

Mannheimiin pääsee kätevästi lentämällä Frankfurt am Mainin lentokentälle, josta on
suora junayhteys Mannheimin rautatieasemalla. Junia kulkee noin tunnin välein ja ICE junilla matka-aika on ainoastaan noin 30 minuuttia. Useat eri lentoyhtiöt lentävät
Frankfurtin am Mainille - esimerkiksi Lufthansa, Blue1, Finnair, AirBaltic -, mutta
suosittelemme varaamaan lennon hyvissä ajoin. Lufthansalla meno-paluu maksoi
hieman yli 200€ /hlö. Lisäksi Ryanair lentää Tampereelta Frankfurt Hahnin lentokentälle,
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josta on suora linja-autoyhteys Mannheimiin. Bussimatka Frankfurt Hahnista kestää noin
kaksi tuntia.

Väylän Mannheimiin tarjoamaa mm. Lufthansa.

3. ORIENTAATIO / SAAPUMINEN

Saksa on tunnettu byrokratiastaan ja sen huomasimme jo ensimmäisten päivien aikana.
Erinäisten

lippujen

ja

lappujen

täyttöä riitti kuin

myös

vierailuja

virastoissa.

Kaupungintalolla oli rekisteröidyttävä kaupungin asukkaaksi ja vuokranmaksua varten oli
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avattava saksalainen pankkitili. Yliopiston kv-toimisto tarjosi kuitenkin kattavan
tietopaketin ja opastusta papereiden täytössä. On kuitenkin huomioitava, että Saksassa
virastojen aukioloajat vaihtelevat. Tästä johtuen kannattaa varata muutama päivä
asioiden hoitamiseen, kaikkea tuskin saa hoidettua kuntoon yhden päivän aikana. Sillä
usein kun on saanut yhden lapun täytettyä yhdessä virastossa, on se toimitettava
toiseen virastoon jne. Pienellä vaivalla näistä asioista selviää kyllä ilman päänsärkyjä.

Ensimmäisinä päivinä kannattaa pitää kaikkia papereita sekä passia mukana.
Esimerkiksi

pankkitilin

hyväksymistodistusta

ja

avaamisessa
jotkut

pankit

tarvittiin

saattavat

myös

yliopiston
kysellä

lähettämään
oman

pankkisi

suosituskirjettä. Deutsche Bankissa pankkitilin avaaminen oli maksutonta, samoin kuin
kortti ja nettitunnukset. Saksalainen pankkitili oli hyödyllinen, sillä sinne oli kätevä siirtää
rahaa suomalaiselta pankkitililtä. Osassa kaupoissa ei hyväksytä lainkaan korttia
maksuvälineeksi, joten käteinen on valttia Saksassa. Tämä on erityisen hyvä pitää
mielessä, esimerkiksi pienemmissä ravintoloissa vieraillessa.

eCum –kortti, paras kaverisi yliopistolla.
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Yliopistoon kirjautuessa on esitettävä hyväksymiskirje (Letter of Acceptance), EHIC kortti

sekä

jäljennös

kaupungintalolla.

rekisteröitymisestä

Muutaman

päivän

kaupungin

kuluttua

asukkaaksi,

yliopistoon

joka

kirjautumisesta

tehdään
pystyy

noutamaan opiskelijakortin (ecUM card), josta kannattaa pitää hyvää huolta.
Opiskelijakortti toimii kirjastokorttina sekä maksuvälineenä koulun ruokalassa. Toisin
sanoen se on avainten lisäksi usein ainoa tavara, mikä ehdottomasti kannattaa muistaa
ottaa matkaan. Mikäli asuu opiskelija-asuntolassa, maksetaan myös pyykinpesu kortin
avulla. Opiskellessaan yhden lukukauden Mannheimissa vaihto-oppilaat voivat ostaa
julkisen liikenteen matkakortin, joka ladataan opiskelijakortille. Hintaa matkakortilla on
135€, mutta se on voimassa elokuusta aina tammikuun loppuun ja sitä pystyy
käyttämään niin linja-autoissa, raitiovaunuissa kuin lähiliikenteen junissa. Mikäli saapuu
vaihto-oppilaaksi koko lukuvuodeksi, saa matkakortin siinä tapauksessa ilmaiseksi.
Matkakortti voi olla joko edullinen tai kallis, ja mielipide tästä määräytyy sen mukaan,
miten haluat kaupungilla liikkua. Toinen meistä hankki matkakortin, toinen ei, ja
kummatkin olimme tyytyväisiä valintaamme.

Suosittelemme paikallisen puhelinliittymän hankkimista. Eri puhelinoperaattorit tarjoavat
Prepaid -liittymiä, joihin pystyy kätevästi lataamaan rahaa tarpeen mukaan. Kannattaa
kuitenkin vertailla hintoja, sillä ne vaihtelevat operaattoreiden kesken.

Paluun lähestyessä takaisin koto-Suomeen on käytävä jälleen byrokratia läpi, toisaalta
lähtöjärjestelyt sujuivat huomattavasti helpommin kuin tulojärjestelyt. Tärkeintä on
muistaa sulkea pankkitili, kirjautua ulos yliopistosta sekä kaupungin kirjoilta. Lisäksi on
muistettava irtisanoa Bahn -kortti, jolla saa alennusta junista vähintään kuusi viikkoa
ennen kortin voimassaoloajan päättymistä. Muun ohella on toimitettava listaus
suoritetuista kursseista kv-toimiston henkilökunnalle. Mikäli asui vaihdon aikana
opiskelija-asuntolassa, on sovittava tapaaminen asuntolan Hausmeisterin kanssa
avainten luovuttamiseksi ja huoneen tarkastamiseksi. Lähtöjärjestelyiden hoituminen
onnistuu helposti, kunhan yliopistolta tulevat sähköpostit tulee luettua ja pankeissa ja
vuokraisäntien kanssa asioidessa pitää korvat kuuntelumoodissa.
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4. OPISKELU

Mannheim on yksi tunnetuimmista yliopistoista Saksassa, jossa tarjotaan erinomaista ja
laadukasta kauppatieteellistä opetusta. Mannheimin yliopiston päärakennus on vanha
barokkiaikainen linna - Schloss Mannheim. Yliopistossa on kaikkiaan noin 11 000
opiskelijaa ja viisi eri tiedekuntaa. Kaikkien tiedekuntien rakennukset sijaitsevat lähellä
päärakennusta lyhyen kävelymatkan etäisyydessä toisistaan. Kv-toimiston Akademis
Auslandsamtin järjestämät kielikurssit pidetään usein yliopiston rakennuksissa lähellä
rautatieasemaa, noin 5-10 minuutin kävelymatkan päässä yliopiston päärakennuksesta.

Mannheimin
osallistuimme

yliopistossa
ainoastaan

lukuvuosi

jakautuu

syyslukukauteen,

syysjoka

ja

alkaa

kevätlukukauteen.
elokuussa

ja

Me

loppuu

tammikuussa. Luennot loppuivat pääsääntöisesti joulukuun alussa ja tenttiviikot olivat
ennen joulua. Tästä johtuen pystyimme palaamaan Suomeen ajoissa osallistuaksemme
joulun viettoon sekä kolmannessa periodissa alkaville kursseille. Mannheimin yliopisto
taitaakin olla ainoita yliopistoja Saksassa, jonka lukukaudet menevät lähes samalla lailla
kuin Suomessa. Tämä voi olla eduksi Mannheimille vaihtokohteena, mikäli haluaa
opiskelemaan ehdottomasti nimenomaan Saksaan.

Kauppatieteiden osastoa kutsutaan Fakultät für Betriebswirtschaftlehre eli BWL, aivan
kuten muuallakin Saksassa. ”Saksan Harvard” oli muutamien määritelmä nimenomaan
kauppatieteellisen tasosta, ja tiedekunta nautti harvoina kauppakorkeakouluina ns.
tripla-akkreditoinnista. Orientaatioviikon aikana kauppatieteellisen tiedekunnan kvopiskelijoista vastaava henkilökunta kasasi vaihto-oppilaat yhteen ja järjesti vaihtooppilaille tarkoitettuja informaatiotilaisuuksia liittyen muun muassa kursseihin sekä
kauppatieteellisen tiedekunnan yleisiin käytäntöihin. Tämän lisäksi he tarjosivat
opastusta lukujärjestyksen laadintaan. Selket Gupta oli päävastuussa kauppatieteellisen
tiedekunnan

vaihto-opiskelijoista.

Hän

oli

oikein

mukava

ja

avulias.

Lisäksi

kauppatieteellinen tiedekunta järjesti muun muassa illanistujaisia ja pieniä retkiä. Kaiken
kaikkiaan niin tiedekunnan kuin paikallisen kv-toimiston toiminta oli kertakaikkisen
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ensiluokkaista, ja vähäisimpiinkin ongelmiin tarjottiin apua hetimiten. Eli pulaan ei
kukaan Mannheimiin matkaaja joudu. Ehkä.
Ennen tenttejä vaihto-opiskelijoille järjestettiin infoluento tenttikäytännöistä – kuinka
valmistaudutaan, ilmoittaudutaan, tenttiajankohdat jne. On erittäin tärkeää huomata, että
tentteihin ilmoittautumisen ajankohta vaihteli maisteri- ja kanditason kurssien välillä.
Kanditason kursseilla saattoi olla välikokeita ja loppukokeet saatettiin järjestää virallisten
tenttiviikkojen

ulkopuolella,

kun

taas

maisteritason

kurssien

tentit

järjestettiin

pääsääntöisesti tenttiviikkojen aikana ilman välikokeita. Edelleen: käytännöt vaihtelivat
meidän aikanamme, ja ne tulevat luultavasti vaihtumaan edelleen, eli tarkista aina tiedot
omakätisesti!

Kauppatieteellinen tiedekunta tarjosi opetusta niin saksaksi kuin englanniksi, ja me
osallistuimmekin englanniksi opetetuille maisteritason kursseille sekä kv-toimiston
järjestämille kielikursseille. Maisteritason kurssit koostuivat usein sekä luennoista 2-3 h /
vko että harjoituksista noin 2 h / vko. Luennoilla käytiin läpi uudet asiakokonaisuudet,
jotka sitten kerrataan kyseisen viikon harjoituksissa, joita assistentit vetivät. Lisäksi
maisteritason kursseilla tehtiin myös harjoitustöitä. Luennoilla ei ollut läsnäolopakkoa,
sen sijaan osassa harjoituksia oli. Kanditason kursseilla sen sijaan pääpaino oli
ainoastaan luennoilla. Kv-toimiston kielikurssilla oli pakollinen läsnäolo (muutama
poissaolo hyväksyttiin).

Tentit olivat kirjallisia ja melko haastavia, sillä tenttiaikaa oli keskimäärin yksi tunti. Tämä
tuotti hieman vaikeuksia vastata rajallisessa ajassa todella laajoihin tenttikysymyksiin.
Joten vastausten suunnitteleminen etukäteen oli käytännössä mahdotonta. Oli melko
haastavaa tehdä ensimmäinen tentti, kun on Lappeenrannassa tottunut tenttien
kestävän kolme tuntia. Kiivas kirjoittaminen kuulakärkikynällä ei myöskään ollut aina
luontevinta, ja tenttien jälkeen ranteita voivotteli yksi ja toinenkin opiskelija. Tentit eivät
tasoltaan olleet LUT:n tasoon tottuneille mahdottomia, luentokalvoihin tarkasti
perehtymällä pääsi jo pitkälle.

Seuraavaksi hieman käymistämme kursseista:
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Kauppatieteen kurssit:
Marketing Strategy 6 ECTS
Kurssin

vetäjänä

toimi

professori

Sabine

Kuester

ja

kurssilla

kävi

myös

vierailijaluennoitsija. Kurssi keskittyi analysoimaan markkinoita ja liiketoimintatilanteita,
jonka

kautta

ylläpitämiseksi

rakennetaan
pitkällä

markkinointistrategia

tähtäimellä.

Kurssilla

kilpailuedun
pyrittiin

saavuttamiseksi

kehittämään

ja

strategista

päätöksentekokykyä tekemällä case -harjoituksia, joissa käsiteltiin yritysten kohtaamia
strategisia haasteita. Tentti perustuikin pitkälti case -harjoitusten soveltamiseen
hyödyntäen teoriaa. Lisäksi opiskelijoiden tuli keksiä pienryhmissä uusi tuoteinnovaatio
ja laatia innovaatiolle markkinointisuunnitelma. Kurssilla ei ollut pakollista läsnäoloa,
mutta kurssi oli melko työläs lukuisten harjoitustöiden johdosta.

Organizational Theory and Design 6 ECTS
Kurssin luennoi professori Ulrich Lichtenthaler sekä pääsimme kuuntelemaan myös
vierailijaluennoitsijaa. Kurssilla tarkasteltiin nopeasti muuttuvaa liiketoimintaympäristöä
ja sen vaikutusta organisaation rakenteeseen. Lisäksi kurssilla käsiteltiin organisaation
rakenteen ja strategian välistä suhdetta, käytiin lävitse erilaisia teorioita, viitekehyksiä ja
konsepteja joiden avulla voidaan analysoida organisaation toimintaa, keskittyen niin
strategian ja rakenteen yhteensopivuuteen kuin organisaation ulkoisiin ja sisäisiin
tekijöihin. Kurssilla tehtiin pienryhmässä harjoitustyö, joka esitettiin harjoituksissa.
Mielestäni kurssin tentti oli haastava.

International HRM and Employment Relations 6 ECTS
Kurssi käsitteli kansainvälistä henkilöstöhallintaa ja professorina toimi Walter A.
Oechsler. Kävimme lävitse erilaisia HRM:n teorioita ja malleja, kulttuurin vaikutusta
HRM:iin, expatriaattina toimimista, kansainvälistä johtamista ja yrityskulttuuria sekä
työntekijäsuhteita teorioiden ja viitekehysten kautta. Kurssin harjoitustöihin sisältyi case harjoitus

sekä

pienryhmäväittely

opettajan

etukäteen

määräämästä

aiheesta.

Viikoittaisissa harjoituksissa oli pakollinen läsnäolo. Kurssilla teimme myös ekskursion
BASF:lle, jossa meillä oli tilaisuus kuulla luento expatriaattina toimimisesta sekä
pääsimme tutustumaan BASF:n Ludvigshafenin teollisuusalueeseen.
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Corporate Strategy 3 ECTS
Tämä

intensiivikurssi

oli

äärimmäisen

mielenkiintoinen.

Tarkkailussa

olivat

yritysstrategiat sekä erityisesti liiketoimintamallit. Kurssin vetäjä Sayan Chatterjee tarjosi
varsin haasteellisen sekä syvällisen analyysikehikon liiketoimintamallien tarkasteluun
lukuisten case-esimerkkien tuella, ja kurssin käyneet kehuivatkin kurssia hyvin mieltä
avartavaksi.

Organization For Innovation 6 ECTS
Ulrich Lichtenthalerin kurssi tutustutti opiskelijat siihen, miten eri liiketoiminnan aloilla
yrityksiä ja organisaatioita voi viedä innovaatiolähtöisempään ajatteluun. Kurssin
aihepiiri oli hyvin laaja, ja kurssilla tehtiin laajahko case-harkkatyö. Suositellaan
yritysstrategiasta sekä innovaatioista kiinnostuneille opiskelijoille.

Introduction

To

Entrepreneurship
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ECTS
Kyseinen kurssi tarjosi mahdollisuuden
tutustua

yrittäjyyteen

puhtaalla

teoriatasolla. Suurennuslasin alla oli mm.
yrittäjien

psykologiaa,

kasvumallien

luonnehdinta, yritysrahoitus sekä strategian
laadinta.
opiskelijoita
Professori

Case-luennot
tiettyihin
Michael

perehdyttivät

erikoistapauksiin.

Woywode

ei

ollut

esiintyjien eliittiä, mutta arvokkuudessaan
sai

opiskelijat

jotenkuten

innostumaan

käsitellyistä asioista.

Vuoden luennoitsijana palkittu
Ulrich Lichtenthaler.
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Creativity And Entrepreneurship In Practice 6 ECTS
Daniela Brechtin vetämä kurssi tarjosi yrittäjyydestä ja sen teoriasta kiinnostuneille
mahdollisuuden paneutua luovuuteen ja yrityksen perustamiseen. Koko kurssi tähtäsi
loppupresentaatioon, jossa ryhmät esittelivät mm. VC-sijoittajista koostuvalle jurylle
liiketoimintasuunnitelmansa uudesta yritysideastaan. Yrittäjyydestä kiinnostuneelle
kyseinen kurssi on ehdottomasti suositeltava, joskin kaikki halukkaat eivät mahdu
joukkoon.

Kielikurssit:
Kv-toimiston järjestämille kielikursseille ilmoittauduttiin MyUniMa -portaalin kautta.
Ennen ilmoittautumista oli tehtävä kielitasotesti internetissä ja tulokset oli lähetettävä kvtoimistoon sähköpostin välityksellä. Tämän jälkeen portaaliin ilmestyi joukko kursseja,
jotka vastasivat kielitestin ilmoittamaa tasoa ja joille pystyi ilmoittautumaan. Kannattaa
ilmoittautua nopeasti, sillä osallistujamäärät kursseille ovat rajalliset ja paikat menevät
täten todella nopeasti.

Allgemeiner Sprachkurs, taso B1.2
Kurssi oli perinteinen kielikurssi, joka koostui kotitehtävistä, esseistä ja tunnilla tehtävistä
kuullon- ja lukemisenymmärtämisen harjoituksista. Opettelimme niin sanastoa kuin
saksan kielioppia, esimerkiksi konjuktiivi II ja passiivi. Opettaja toimi Thomas Migdalas.
Mielestäni kurssi oli todella hyödyllinen ja se rohkaisi puhumaan ja käyttämään saksan
kieltä.

Grammatik Deutsch, B2.1
Kurssi perehtyi kielioppiasioihin, ja tarjosi hyvän alustan kehittää kielitaitoaan. Mikäli
saksaa haluaa opiskella todella, kannattaa kielioppikurssien lisäksi pyrkiä vaihdon
aikana aktiivisesti saksalaisten juttusille…

HUOMIOITAVAA! Tarkista aina etukäteen mille aikomillesi kursseille todellisuudessa
saat osallistua! Täysin vapaa valikoiminen tiedekuntien väliltä ei ole mahdollista.
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5. ASUMINEN JA ELÄMINEN

Kuten edellä mainittiin asunnon voi vuokrata joko opiskelija-asuntolasta tai yksityisiltä
markkinoilta. Kv-toimisto (Akademisches Auslandsamt) välittää huoneita opiskelijaasuntoloista. Mannheimissa sijaitsee lukuisia opiskelija-asuntoloita ympäri kaupunki.
Salla asui kahdeksan hengen solussa Carl-Zuckmayerstrassella, joka sijaitsee noin
kolmen kilometrin päässä kaupungin keskusta. Jokaisella henkilöllä on oma huone,
mutta keittiö ja kylpyhuone jaetaan muiden asukkaiden kanssa. Osassa opiskelijaasuntoloita jokaisella on ikään kuin pieni keittiö oman huoneen yhteydessä, jolloin
asukkaat jakavat ainoastaan kylpyhuoneen keskenään. Monia vaihto-opiskelijoita asui
muun muassa Hafenstrassella, Ulmenwegillä, Carl-Zuckmayerstrassella sekä Am
Steingartenissa. Välimatkat eivät ole ongelma, sillä Mannheimissa pääsee kätevästi
liikkumaan niin raitiovaunuilla kuin linja-autoilla. Myös pyöräilykulttuuri on voimissaan
Keski-Euroopassa.

Hafenstrasse, monien vaihto-opiskelijoiden koti.

Riku vastaavasti päätti hakea yksityisiltä markkinoilta (osin siitäkin syystä, että
opiskelija-asuntoloiden

kämpät

menivät

paremmille

tahoille

alta

aikayksikön).

Mannheimin yliopiston intra-sivuilta sai varsin hyvää tietoa siitä, mistä yksityisten
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markkinoiden asuntoa kannattaa saalistaa. Lopulta Mannheimin asunto löytyi ”buddyn”
kautta, joten buddy-kontakti on tässäkin suhteessa arvossa arvaamattomassa.

Syömisen ja elinkustannusten suhteen Mannheim on koko Saksan tavoin halpa maa.
Erityisesti lukuisat kebab-paikat sekä pienet bistrot pitävät nälän loitolla hyvin edullisesti.
Omien kokkaushalujen kasvaessa myös lukuisista marketeista (halpaketjut Aldi, Lidl,
Nettomarkt, Pennymarkt jne. jyräävät Saksassa) saa hyvin vähillä euroilla ruokatarpeita.
Vaatteiden ja muiden tarvikkeiden kustannukset eivät nekään kasva järin suuriksi. Saksa
onkin hintatasoltaan maailman kärkiluokkaa tulotasoon verrattaessa, ja kaikki vähänkin
ylimääräinen tavara kannattaa jättää matkatavaroista Saksaan pakatessa: paikan päällä
saat halvemmalla. Järkytys Suomeen takaisin tullessa onkin sitten toinen asia.

6. VAPAA-AIKA

Matkustaminen Mannheimissa ja Mannheimista muualle on helppoa. Junat ja bussit
kulkevat jokaiseen suuntaan, ja Keski-Euroopan keskelle sijoittuessaan Mannheim
tarjoaa portaalin Sveitsiin, Ranskaan, Luxemburgiin, Frankfurtiin, Baijeriin jne. jne. jne.
Ainoastaan varat ja halut ovat rajoitteena: opintojen ohella matkustamiselle jää hyvin
aikaa. Deutsche Bahn (Saksan VR) tarjoaa edullisia ryhmälippuja sekä alennuskortteja,
joiden avulla Saksassa matkaaminen ei tuhoa säästöjä. Toisaalta Frankfurt Hahnin ja
am Mainin lentokentiltä koko maailma on ulottuvilla. Myös ihan Mannheimin naapurista
löytyy Saksan vanhin yliopistokaupunki Heidelberg, joka on tunnettu upeasta keskustaalueestaan sekä korkean teknologian ja tieteen osaamisestaan. Heidelbergiin pääsee
kätevästi esimerkiksi raitiovaunulla Mannheimin eli ”Monnemin” keskustasta.

Urheilun

puolesta

Mannheim

tarjoaa

paljon.

Yliopiston

kautta

pelaamaan

ja

harrastamaan pääsee lukuisia lajeja, ja esimerkiksi jääkiekon ja käsipallon suhteen
Mannheimin joukkueet edustavat Saksan kärkitasoa. Jalkapallosta innostuneille
kaupungin joukkue ei ole korkeimpien liigatasojen parissa, mutta fanit silti ovat menossa
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mukana koko sydämellään. Myös esimerkiksi Hoffenheimin ja Kaiserslauternin
Bundesliga-mittelöt ovat suhteellisen lähellä. Toisin sanoen urheilua on moneen lähtöön.

Mannheimissa sijaitsee myös oopperatalo, jossa on kärkitason nimiä esiintymässä.
Museot, teatteri ja elokuvat eivät loista poissaolollaan, mikä tekee kulttuuritarjonnasta
antoisan. Ja jottei ylistys menisi aivan mainoksen tasolle, on todettava että suurin osa
kulttuurista on (tietenkin) saksankielisenä, mikä voi tehdä seuraamisesta osittain
hankalaa.

Baareja Mannheimissa on lukuisia ja niiden tyylit vaihtelevat tavalla, joka tarjoaa
useimmille ulkoiluhalukkaille ”sen oman paikan”. Yökerhot eivät ole järin suuria, mutta
niitäkin halukkaille löytyy. Kapakoissa vierailu ja muu opiskeluelämään ajoittain kuuluva
pubeissa käynti ei tule hirveän kalliiksi, sillä hintataso on em. mukaisesti matala.

Vaihto-opiskelijoille tutuksi tulee eittämättä VISUM-nimen omaava organisaatio, joka
tarjoaa vaihtareille etuja, tilaisuuksia, tukea sekä retkiä. Mm. Berliiniin pääsee
tutustumaan

VISUM:n

matkassa,

ja

jokamaanantaiset

Stammtisch-illanistujaiset

yliopistoa vastapäätä sijaitsevassa baarissa ovat kyseisen organisaation tarjoamia.
VISUM tiedottaa itsestään opintojen alkutaipaleella, ja tarjontaan vaihtarit pääsevät
hyvin helposti tutustumaan. VISUM tarjoaa hyvin paljon kokemushaluisille vaihtareille,
nimenomaan retkien muodossa sekä muodostaessaan tietynlaista joukkohenkeä vaihtoopiskelijoiden keskuuteen.

Hyödyllisiä internet sivuja
http://www.uni-mannheim.de/1/startseite/index.html
http://www.visum-mannheim.de/satellite/
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7. LOPPUSANAT

Mannheim oli äärimmäisen antoisa paikka akateemisessa mielessä ja elämisen
suhteen. Me kumpikin saimme ikimuistoisen kokemuksen syyslukukaudella 2011, ja
erityisesti opiskelu maailman kärkeen kuuluvassa yliopistossa kertoi sen, että LUT on
tarjonnut meille todella hyvät eväät pärjätä maailman kauppatietelijöiden huipun parissa.
Haluamme kiittää kv-toimistoa, erityisesti Kaisa Nikkua, sekä koko sitä henkilökunnan
osaa, joka mahdollisti lähtömme. Mannheim-elämämme jatkuu ainakin Facebookissa
vielä pitkään, ja aika erityisesti kultaamaan muistojamme yhä ylistävimmiksi.

Bis bald Mannheim!
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