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1 Johdanto
Vietin kevään 2010 vaihdossa Italiassa Urbinossa (Università degli Studi di Urbino).
Tämä matkaraportti kuvaa vaihtokohteeseen ja maahan liittyviä asioita. Toisessa
kappaleessa kerron ensin hieman Urbinosta, jonka jälkeen kolmannessa luvussa
selvitän helpointa tapaa saapua Urbinoon. Tämän jälkeen puhun hieman asumisesta
Urbinossa ja vapaa-ajan vietosta.

Olin erittäin tyytyväinen lopulta valintaani, sillä pienessä kaupungissa syntyi
helpommin yhteyksiä paikallisiin ihmisiin ja eläminen oli helpompaa. Opinnot
Urbinossa alkoivat kevätlukukautena 22.3. ja kestivät aina kesäkuun loppuu asti.
Kevät- eli pääsiäislomaa Italiassa vietettiin pääsiäisen ajankohtana, joka ainakin
omalla osastollani kesti jopa kolmekin viikkoa joidenkin kurssien kohdalla.

2 Urbino
Urbino on kaunis renessanssiajan vuoristokaupunki, joka sijaitsee Keski-Italiassa
Marchen alueella, noin 100km päästä Riministä. Yliopisto Urbinoon perustettiin jo
vuonna 1505, eikä kaupungin keskusta ole juurikaan noista ajoista muuttunut. Kapeat
ja jyrkät tiet ovat erittäin ominaisia Urbinolle. Jyrkkärinteinen Urbino kuuluukin
Unescon maailmanperintökohteisiin. Urbinon asukasluku vaihtelee laajasti suuren
opiskelijamäärän vuoksi, mutta yleisesti sanottakoon, että Urbinossa asuu noin 20 000
ihmistä lukukausiaikaan ja kesäisin noin 8000. Urbino on taidemaalari Raffaellon
synnyinkaupunki, joten Raffaelloon liittyviä asioita löytyy Urbinosta paljon. Urbino
on erittäin omalaatuinen Italialainen kaupunki, jossa on paljon historiallista nähtävää
sen pieneen kokoon nähden.

3 Maahan saapuminen
Urbinoon pääsee helpoiten joko Roomasta, Bolognasta tai Riministä. Itse kuitenkin
näin itselleni helpoimmaksi tavaksi matkustaa ensin Roomaan, sillä Roomasta on
suora bussiyhteys Urbinoon (kesto n. 4h). Bolognasta tai Riministä tuleminen vaatii
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sekä juna- että bussiyhteyttä sillä Urbinossa ei ole juna-asemaa. Lähin juna-asema
sijaitsee Pesarossa, josta on noin 45min bussimatka Urbinoon. Bussimatka Roomasta
Urbinoon maksaa reilut 20 euroa, mutta Bolognasta tai Riministä tulemine tulee
halvemmaksi, jos valitsee halvimmat junayhteydet.

Kun saavuin Urbinoon tein heti italian kielen tasokokeen jolla minut sijoitettiin
oikeaan italian kielen ryhmään. Päädyin alkeiskurssille sillä vaikka olinkin opiskellut
Italiaa lukiossa 3 vuotta olin käytännössä unohtanut kielen lähes kokonaan. Urbinon
yliopistossa ei ole vastaavaa tutorointia erasmus -oppilaille mitä muun muassa
Lappeenrannan yliopisto järjestää, joten parhaiten muihin erasmus -oppilaisiin
tutustuukin italian kielen kurssilla. Itse täytyy kuitenkin sanoa, että ilman jo
entuudestaan tutun ystävän apua en olisi osannut alussa tehdä mitään.

Urbinossa todella harva puhuu englantia, joten on hyvä jos italiaa osaa puhua jo
maahan mennessä hyvin. Itselläni ei kuitenkaan kielen kanssa tullut ongelmia sillä
unohtuneet asiat palasivat nopeasti mieleen ja italian kieltä kannattaa vain rohkeasti
puhua sillä italialaiset ovat ystävällisiä ja kovasti aina mielissään jos edes yrittää
puhua italiaa.

4 Asuminen
Asuin opiskelija-asuntolassa koko vaihtoaikani. Itselleni näin asian helpommaksi ja jo
ennen maahan lähtemistä soluhuoneen saaminen on todella yksinkertaista ja helppoa rasti ruutuun -periaatteella. Suomalaiseen opiskelija-asuntolaan tottuneena asuntolan
taso järkytti ensin. Asuin 7 muun tytön kanssa samassa solussa ja jaoin kylpyhuoneen
toisen solun kanssa,

joten yhteensä kylpyhuonetta käytti siis 16 tyttöä.

Kylpyhuoneessa oli 3 suihku- ja 3-vessakoppia, joten kylpyhuoneeseen ei koskaan
muodostunut ruuhkaa. Itselläni oli oma huone, mutta jossakin asuntoloissa huoneen
saattoi joutua jakamaan toisen henkilön kanssa.

Vuokra oli kuitenkin suhteellisen halpa, vain 210e/kk. Asuntolassa on lisäksi
pyykkitupa. Kampusalueella on langaton internetti, mutta internettiä ei omassa
huoneessani ollut. Jotkut onnekkaimmat erasmus -oppilaat saivat huoneet toimivalla
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internetillä. Langaton internetti kuitenkin toimi hyvin yhteisissä tiloissa. Sähköt
laitetaan aina öisin pois päältä, joten alkuaikoina yöt olivat aika kylmiä, mutta siitäkin
selvittiin lisäpeitteiden avulla.

Asuntolassa on lisäksi opiskelijaruokala, Mensa. Opiskelijaruokala on auki
lounasaikaan 12.00-14.00 ja illallisaikaan 19.00-21.00. Ruoka oli hyvää italialaista
ruokaa ja hintatasoltaan suhteellisen edullista. Riippuen siitä mitä söi tuli aterian
hinnaksi yleensä noin 2-4e. Ateriaan kuului sämpylä ja hedelmä. Itse koin usein
helpoksi mennä ruokalaan syömään, sillä keittiö solussa ei ollut kovinkaan hyvä ja
uunia siellä ei ollut ollenkaan. Ruuan opiskelijaruokalasta pystyi halutessaan myös
ottamaan mukaan.

Itse koin asumisen kaiken kaikkiaan asuntolassa kuitenkin erittäin mielekkääksi, sillä
siellä oli helppo viettää aikaa kavereiden kanssa ja yhteisissä tiloissa oli aina jotain
tuttuja. Lisäksi matkaa asuntolasta Urbinon keskustaan ja yliopistoon on vain noin
kilometri. Bussikortinkin voi ostaa (n. 16e/kk), mutta itse sitä en ostanut sillä koin
kuitenkin helpommaksi kävellä keskustaan.

5 Vapaa-aika
Itselläni ei koskaan ollut pulaa vapaa-ajan vieton suhteen. Urbinon pieneen kokoon
nähden siellä riittää kuitenkin paljon tekemistä. Jos tykkää urheilla on mahdollisuus
pelata jalkapalloa, tanssia, käydä kuntosalilla tai esimerkiksi käydä uimassa
uimahallissa.

Iltaisin monet opiskelijat kokoontuivat piazzalle, Piazza della Repubblica, tai
paikallisiin pubeihin ja baareihin, joita Urbinossa on yllin kyllin. Lämpimin päivin oli
kiva vain viettää aikaa piazzalla ja syödä esimerkiksi italialaista jäätelöä tai juoda
cappuccinoa ystävien seurassa ja tarkkailla ihmisiä ja elämää.

Urbinossa on lisäksi 3 elokuvateatteria (elokuvat kuitenkin italiaksia) ja itse lippujen
hinnat Suomen tasoon verrattuna olivat todella halpoja, vain 5,50e. Elokuvat
vaihtuivat usein ja monet opiskelijat kävivätkin paljon elokuvissa.
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6 Raha
Urbinossa ja ennen kaikkea Italiassa vain harvat baarit hyväksyvät kortteja, joten
käteistä kannattaa pitää aina mukana. Visa Electron toimi joka paikassa ja sillä sai
myös nostettua hyvin käteistä kaikista automaateista.

7 Kurssit
Gestione dei Mercati Business to Business
Markkinointikurssi, jossa selvitettiin yritysten välisiä yhteystöitä sekä käytiin läpi
perinteisiä malleja kuten muun muassa supply chain. Vaikkakin osallistuin jokaiselle
luennolle oli kurssi kuitenkin loppujen lopuksi erittäin hankala suorittaa kielitaidon
puutteen vuoksi. Italiassa on lisäksi totuttu suullisiin tentteihin, joten minulle myös
tämä tuotti hieman hankaluuksia.

Lingua Inglese
Koska italiassa englannin kielen taso ei tämän kurssin suhteen ollut minulle tarpeeksi
vaativaa suoritin kurssin hieman eri tavalla. Tapasin opettajan viikoittain ja hän antoi
minulle tehtäviä, jotka vastasivat omaa tasoani. Lopulta tein hänelle 10 sivun
mittaisen raportin aiheesta mitä on mainostaminen.

Opettaja oli erittäin mukava

englantilainen mies, jonka kanssa olikin kiva jutustella englanniksi italian puhumisen
sijasta.

Erasmus Italia, 3 opintopistettä
Kurssi alkoi heti kun saavuin Italiaan. Kaikki vaihto-oppilaat tekivät saavuttuaan
lähtötasokokeen, jonka avulla arvioitiin millä tasolla italian kieli on. Tämän jälkeen
oppilaat jaettiin oman menestymisensä mukaan luokkiin. Itse suoritin tason A2, joka
vastasi lähes alkeistasoa. Tein tämän kurssin kanssa eniten töitä, mutta kyllä se
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kannattikin! Kurssilla oli muitakin Erasmus -oppilaita, joten luennoille meneminen oli
aina erittäin mukavaa.
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