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1 JOHDANTO
Olin syyslukukauden 2008 vaihdossa Islannin yliopistossa. Vaikka Islanti on pohjoismaa ja
kulttuuri melko lähellä suomalaista, niin erojakin toki löytyy. Yleisin vastaus kysymykseen kuin
kysymykseen on ”huomenna”.

Ihmiset ovat pääsääntöisesti luottavaisia ja ystävällisiä ja

maisemat Islannissa ovat aivan mahtavat.

Ennen lähtöäni luin useista lähteistä, että Islannissa sataa jatkuvasti. Islannissa ei kuitenkaan
satanut läheskään niin paljon kuin olin odottanut. Tuuli sitä vastoin oli lähes jatkuvaa. Sää
Islannissa voi vaihtua hyvin nopeasti. Varsinkin alkusyksystä piti hyvin paikkansa paikallinen
sanota: ”jos et pidä säästä, odota viisi minuuttia”. Syyskuun alussa ilma oli vielä pääsääntöisesti
aurinkoinen ja melko lämmin. Ensilumi tuli lokakuun alussa, jonka jälkeen sitä vaihtelevasti oli,
tai ei ollut.

2 LÄHTÖVALMISTELUT
Hyväksymiskirje Islannin yliopistolta tuli kesä-heinäkuun vaihteessa. Hyväksymiskirjeen
yhteydessä tuli opas vaihto-oppilaille ja Reykjavikin ja Islannin kartat. Lisäksi yliopistolta tuli
muutamia sähköposteja mm. majoituksesta ja opiskelijajärjestöstä.

Ennen lähtöä tein tilapäisen muuttoilmoituksen maistraattiin ja hankin eurooppalaisen
kelakortin. Kansainvälistä opiskelijakorttia en hankkinut, enkä sitä olisi tarvinnutkaan. Minulla
on matkavakuutus, joka on voimassa 45 päivää matkan alusta. Tämän lisäksi en hankkinut
erillistä vakuutusta Islannissa opiskelua varten, enkä sitäkään kaivannut.

3 SAAPUMINEN ISLANTIIN
Saavuin Reykjavikiin edellisenä päivänä kun tiedotustilaisuus vaihto-oppilaille oli. Meno-paluulennoista maksoin 318 €. Lensin Reykjavikiin Tukholman kautta ja palasin Oslon kautta.
Suoriakin lentoja Helsingistä Reykjavikiin on vielä syksyllä, mutta ne olisivat tulleet
huomattavasti kalliimmiksi. Kaikki (tai ainakin suurin osa) kansainvälisistä lennoista saapuu

Keflavikin lentokentälle, joka on noin 50 kilometrin päässä Reykjavikista. Linja-auto
lentokentältä Reykjavikiin maksoi 1500 ISK ja se vei suoraan hotellille.

Lukukausi vaihto-oppilaiden osalta alkoi tiedotustilaisuudella. Insinööritieteiden kurssit olivat
alkaneet jo edellisellä viikolla, mutta tieto kurssien alkamisesta oli vain islanniksi, enkä ollut
jaksanut nähdä kovin paljon vaivaa sen selvittämiseen, joten pari ensimmäistä luentoa jäi väliin.
Lisäksi lähes kaikki kurssit joille olisin halunnut osallistua, olivat peruttu. Kurssien
peruuntuminen oli yllättävän yleistä. Lisäksi osa kursseista oli muuttunut, esim. olin valinnut 5
pisteen islannin kielikurssin, mutta se oli kesän aikana muuttunut 10 pisteen kurssiksi.

Kennitala on islantilainen henkilötunnus, vastaava neljänumeroinen tunnus kuin suomalainen
henkilötunnus. Ilman kennitalaa Islannissa ei voi tehdä juuri mitään. Jos mahdollista, kannattaa
mennä Islantiin muutama päivä aikaisemmin hakeakseen kennitalaa. Kennitalaa haetaan
National Registrystä. Pohjoismaalaisille hakuprosessi on melko helppo. Tarvitsee vain täyttää
yliopiston ennakkoon lähettämä lomake, jossa on yliopiston todistus että opiskelet Islannissa.
Kennitalan saamiseen menee muutamia päiviä. Kun kennitala vihdoin on arvottu, sen voi hakea
yliopistolta Haskolatorgin toimistosta. Samassa toimistossa ilmoittaudutaan kursseille.

Orientaatiopäivä vaihto-oppilaille oli 1.9.. Siellä esittäytyi koulun tiedekunnat ja toimistot.
Sieltä olisi myös pitänyt saada lukujärjestykset. Suurin osa saikin. Osa sai pelkän
lukujärjestyksen, osa sai myös kurssikuvaukset ja aikataulut. Itse sain tiedon että kurssit ovat
alkaneet edellisellä viikolla ja lukujärjestykset ovat loppuneet. Sain myös ohjeet mistä voin
käydä lukujärjestyksiä kysymässä seuraavana päivänä. Lukujärjestykset ovat myös netissä,
mutta Islannin yliopiston nettisivut ovat pääsääntöisesti islanniksi, joten tiedon etsiminen sieltä
ei ole aina aivan yksinkertaista.

Yliopisto hankkii kaikille vaihto-oppilaille buddyn, paikallisen opiskelijan, joka vastaa
Lappeenrannassa käytettyä tutoria, mutta eroaa siten, että buddy on henkilökohtainen tai
korkeintaan kahden henkilön yhteinen. Buddyn on tarkoitus neuvoa käytännön asioissa.

4 ASUMINEN JA ELÄMINEN
Islannin yliopisto ilmoitti kämpästä sähköpostitse heinäkuun puolivälissä. Vaihto-oppilaille on
aika paljon tarjolla kahden hengen huoneita ja vaikka nimenomaan pyytäisi yhden hengen
huonetta, ei sitä välttämättä ole tarjolla. Tosin henkilöt jotka olivat pyytäneet kahden hengen
huonetta, eivät välttämättä sellaista saaneet. Majoituin Fosshotel Baronissa, joka on aivan
keskustassa pääkadun välittömässä läheisyydessä. Yliopistolle käveli noin 20 minuutissa ja
linja-autolla matkaan kului noin 5 min. Vuokrani oli 50 000 ISK. Osaa asunnoista, kuten
Baronin huoneita, ei saanut ennen kuin 1.9. klo 16:00, jolloin oli siis vaihto-oppilaiden
infotilaisuus. Osaan pystyi sopimaan aikaisemmankin majoittumispäivän.

Valitettavasti en voi suositella Baronia. Huoneista suurin osa oli kahden hengen huoneita, eikä
etukäteen tiennyt millaisen huoneen saa. Lisäksi hinta oli yleiseen tasoon nähden melko korkea,
eikä asunnoissa ollut esim. uunia. Vuokrasopimukset tehtiin yliopiston kv-toimiston kanssa.
Suurimmassa osassa majoituksia vuokrasopimukset solmittiin majoituksen tarjoajan kanssa.
Vuokrasopimusta ei todellakaan kannata solmia yliopiston kanssa. Vuokrasopimus on sitova
vain opiskelijan osalta. Kv-toimisto ei vuokrasopimuksesta perusta ja käy täysin tuulella. Kvtoimisto myös ”pelottelee” ettei Reykjavikista löydy vapailta markkinoilta vuokra-asuntoja,
mutta tämä ei pidä paikkaansa. Vuokra-asuntoja ja yksittäisiä vuokrahuoneita on tarjolla, eikä
sellaisen hankkiminen ole suurikaan ongelma. Kv-toimiston kanssa solmittua vuokrasopimusta
ei voi purkaa kesken lukukauden.

Islanti on tunnetusti Euroopan kalleimpia maita. Syksyllä 2008 maata kuitenkin koetteli
pankkikriisi, josta euromaasta tulleena pääsi hyötymään. Kruunun arvo vaihteli huomattavasti
Islannissa oleskeluni aikana. Saapuessani maahan, kurssi oli n. 117, mutta käväisi välillä
Euroopan keskuspankin mukaan jopa n. 305:ssä. Tällä kurssilla en kuitenkaan kruunuja
onnistunut saamaan, koska samalla Suomen pankit epäsivät tilisiirrot Islantiin ja visa käytti
tuohon aikaan kurssia n. 150. Visalla paras kurssi oli n. 182.

Hintatasoa (2008)
Halvin kalja (½ l) paikallisessa Alkossa eli Vinbuðinissa 179 ISK
Kilo omenoita 198 ISK
Kuppi kahvia 50 - 350 ISK

Paahtoleipäpaketti (500 g) 249 ISK
Limsapullo (½ l) 95 ISK
WC-paperi (12 rullaa) 398 ISK
Tulostaminen koululla 7 ISK/sivu

5 YLIOPISTO JA OPISKELU
Kursseille ei tarvitse ilmoittautua heti, vaan niille voi mennä aluksi kuuntelemaan ja päättää
sitten ottaako kurssin vai ei. Kursseille ei voi ilmoittautua ennen kuin on saanut kennitalan.
Useilla kursseilla osaamista arvostellaan suullisen tentin perusteella.

Opiskelijakorttia voi hakea, kunhan on saanut kennitalan. Opiskelijakortilla saa ainakin
halvempaa kahvia koululta ja joitain alennuksia liikkeistä ympäri kaupunkia. Opiskelijakortti on
ilmainen. Reykjavik ja muutamat sen ympäryskunnat tarjoavat opiskelijoille ilmaisen linjaautokortin. Tämä ei aina koske vaihto-opiskelijoita. Tänä vuonna myös vaihto-opiskelijat saivat
kortin, mikäli hakivat sitä ajoissa. Tietyn ajan jälkeen vaihto-opiskelijoiden ei ollut enää
mahdollista saada korttia.

Osalla kursseista täytyy ostaa useampikin kurssikirja. Kirjastossa osa kurssikirjoista laitetaan
lainauskieltoon niiden vähyyden vuoksi, eli tuolloin kirjoja voi käydä lukemassa kirjastossa,
mutta niitä ei saa viedä pois kirjaston tiloista. Kirjastokortin saa odottaessa. Sen hankkimiseen
tarvitaan kennitala.

Opastekyltit yliopistolla ovat pääsääntöisesti islanniksi. Yliopisto kuitenkin lähetti ennen
saapumista sanalistan, jossa eri toimistot olivat englanniksi ja islanniksi.

Kurssit jotka suoritin olivat islannin itseopiskelukurssi, englannin kirjoituskurssi sekä
geotermisen lämmöntuotannon kurssi.

Self Study in Icelandic I (Sjálfsnám í íslensku I) oli vielä kursseja valitessani viiden ects:n
kurssi. Islantiin saapuessani se oli kuitenkin muuttunut 10 ects:n kurssiksi. Kurssilla käytettiin
islannin web-kurssia, jossa oli tekstejä, tehtäviä ja kielioppia. Lisäksi jokaisen tuli valita yksi
syventymisalue. Syventymisalueet olivat kuuntelu, lukeminen ja kielioppi. Itse valitsin

kuuntelun, jossa oli tekstipätkiä ja kirja, jotka piti kuunnella ja vastata kuunneltuun tekstiin
liittyviin kysymyksiin. Kurssi oli ohjeistettu käytäväksi 11 viikon aikana. Lopuksi oli tentti,
jossa oli tehtäviä sekä web-kurssin pohjalta että syventymisalueittain. Kurssin ongelma oli se
että puheen osuus jäi puuttumaan lähes kokonaan.

Composition I (English) (Ritþjálfun I (enska)) oli viiden ects:n kurssi. Kurssikuvauksen
perusteella sain hieman väärän mielikuvan kurssista. Se oli tarkoitettu lähinnä englantia
pääaineenaan opiskeleville. Kurssilla käytiin perusasiat esseiden kirjoittamisesta ja se
arvosteltiin kahden esseen (500 ja 1000 sanaa) perusteella.

Geothermal Power Development (Hönnun jarðvarmavera) oli 6 ects:n kurssi. Kurssilla
käytiin geotermisen lämmön ja sähkön tuotantoon käytettävien laitosten perustyypit. Kurssi
koostui kolmesta osasta. Ensimmäinen osa oli lähinnä termodynamiikkaa, toinen oli
geotermisen lämmön käytöstä ja kolmas oli tarkempaa tutustumista laitosten teknisiin
ratkaisuihin. Kurssi arvosteltiin kahden harjoitustyön ja suullisen tentin perusteella.

6 VAPAA-AIKA, MATKUSTAMINEN
Yliopisto järjesti ensimmäisellä viikolla 2,5 tuntia kestävän kiertoajelun Reykjavikissa.
Kiertoajelun hinta oli 600 ISK. Kiertoajelulla tutustuttiin historiallisiin kohteisiin ja kohteisiin,
joissa voi hoitaa käytännön asioita. En osallistunut kiertoajelulle.

Toisena viikonloppuna yliopisto järjesti vaihto-oppilaille opastetun kiertoajelun, joka suuntautui
lampaiden erottelutapahtumaan (Réttir) ja Golden circle -turistireitille. Réttir on paikallista
kansanhuvia, jossa maanviljelijät erottelevat kesäisin vapaana vaelleleista, syksyllä aitauksiin
kootuista lammaslaumoista omansa. Golden circle käsittää geotermisen alueen, jossa on
geysirejä, Gullfoss-vesiputouksen sekä Thingvellir -kansallispuiston.

Yliopistolla on vaihto-opiskelijoille suunnattu ESN Reykjavik -opiskelijajärjestö, johon
liittyminen on vapaaehtoista. ESN järjestää tapahtumia, joihin kaikki voivat osallistua, mutta
joista jäsenet saavat alennusta.

ESN järjesti ensimmäisellä viikolla Rat Racen, jossa kierrettiin kohteita yliopistolla ja tehtiin
erilaisia tehtäviä. Lisäksi ESN järjesti kolme matkaa, joista ensimmäinen oli yön yli kestävä
retki Þórsmörkiin, toinen oli retki siniselle laguunille ja kolmas oli jäätikköretki. Osallistuin
näistä vain jäätikköretkelle.

ESN-kortilla sai TAL-puhelinliittymän, jolla puhuminen toisiin saman liittymän numeroihin oli
ilmaista. Puheaikaa muihin liittymiin sai 500 ISK:lla kuukaudessa. Lisäksi ESN-kortilla sai
torstaisin kaljaa puoleen hintaan tietyistä baareista.

Kiertelin kavereiden kanssa saarta myös omatoimisesti. Talviaikaan paras liikkumismuoto
lienee vuokra-auto, koska linja-autovuoroja karsitaan huomattavasti talvikaudella. Ajoimme
saaren ympäri, Reykjavikin ympäristössä ja kävimme Vestmanna-saarilla.

7 LOPUKSI
Vaikka minulla oli majoituksen kanssa välillä melkoisia ongelmia yliopiston kv-toimiston
kanssa, en kadu hetkeäkään että valitsin vaihtokohteekseni Islannin. Maisemat ja ihmiset tekivät
vaihtoajastani ikimuistoisen ja todennäköisesti palaan Islantiin vielä tulevaisuudessakin. Mikäli
haluat kysellä lisätietoa opiskelusta Islannin yliopistossa, niin yhteyttä voi ottaa osoitteeseen
elina.kalviainen@gmail.com.

