Esittely
Tämän matkaraportin on kirjoittanut Ella ja Jenni: kaksi nyt neljättä vuotta LUT:issa
opiskelevaa reilu parikymppistä entistä kämppistä (Huom. sillä, että lähdimme vaihtoon
yhdessä ei ole tekemistä sen kanssa ettemme enää asu yhdessä!). Yritimme parhaamme
mukaan koota tähän matkaraporttiin kaiken olennaisen, mitä Bremeniin tai ylipäänsä
Saksaan lähtevän olisi hyvä tietää. Voimme lämpimästi suositella Bremeniä kohteena ihan
jokaiselle vaihtoa suunnittelevalle ja erityisesti niille, jotka haluavat oppia kieltä. Me
palasimme niin monta kokemusta rikkaampana Suomeen ja koimme paljon sellaista, mitä
tulemme

varmasti

muistelemaan

vielä

vuosienkin

päästä.

Toivottavasti

meidän

kertomuksestamme on apua!
Alkuvalmistelut
Bremenin yliopistossa oli hienoa se, miten nopeasti vaihtoasioita hoidetaan; vastaukset ja
hyväksymiset tulivat hetkessä. Mekin keksimme lähteä vaihtoon vasta jälkihaun kautta,
joten aikaa ei ollut kovin paljoa tuhlattavaksi. Mobility Online –järjestelmä, jonka kautta
teimme kaikki hakemukset oli ajoittain vähän turhauttava, sillä molempien yliopistojen
järjestelmiin piti syöttää täysin samat tiedot. Siihen meni melko paljon aikaa ja jouduimme
useampaan kertaan käymään allekirjoituttamassa erinnäisiä papereita.
Kun lähtee vaihtoon, kurssit pitäisi jokseenkin tietää etukäteen ja merkitä Mobility
Onlinesta löytyvään Learning Agreement:iin. Meidän prosessiamme hankaloitti se, että
Bremenin

yliopistosta

julkaistiin

kesälukukauden

kurssit

vasta

todella myöhään.

Kurssikuvaukset puuttuivat ja muutenkin koimme järjestelmän kaipaavan yhteinäisyyttä:
kurssit löytyivät monesta eri paikasta ja välillä tuntui, että ne oli oikein tahalteen piilotettu.
Meillä Lappeenrannassahan on tuo Opinto-Opas selkeänä kokonaisuutena kaikkine
tarvittavine tietoineen, joten tuo toinen tapa tuntui melko sekavalta.
Kaiken kaikkiaan Bremeniin lähdön alkuvalmistelu oli aika kivuton prosessi, sillä Saksa on
kuitenkin

niin

lähellä

Suomea

–

niin

maantieteellisesti

kuin

kulttuurillisestikin.

Euroopalainen sairaanhoitokortti oli ainoa, joka kannatti hommata etukäteen. Lisäksi toki
olisi

hyvä

katsoa

matkavakuutukset

kuntoon

tapaturmien

varalta,

sillä

tuo

sairaanhoitokorttihan takaa vain samanlaisen kohtelun kuin maan kansalaisille. Ilman
asianmukaista sairasvakuutusta tapaturma voi tulla Saksassa hyvinkin kalliiksi.

Meillä oli lähtö vasta silloin maaliskuun alussa, joten valtaosa kavereista oli jo kerennyt
lähteä vaihtoon. Hyvä puoli myöhäisessä lähdössä oli, että kerkesi käydä vielä tenttimässä
pari kurssia Suomessa. Jonkun mielestä negatiivista Saksaan vaihtoon lähdössä voisi toki
olla se, että ei kerkeä kesäksi töihin (Suomeen kun laskeuduimme vasta 31.7.). Meitä sen
sijaan ei kovinkaan paljon harmittanut kierrellä Eurooppaa heinäkuussa ihanissa helteissä
ja tehdä harkkatöitä bikineissä pihalla …
Orientaatioviikot
Orientaatioviikot alkoivat 11.3. yhteisellä aamiaisella yliopistolla. Ruokailun yhteydessä
kerrottiin yleistä infoa seuraavista viikoista ja hoidettavista asioista. Lopuksi tehtiin
esittelykierros yliopistolla, jotta vältettäisiin pahimmat eksymiset. Tilaisuus oli kuitenkin
rento ja siellä kerkesikin jo tutustua muihin vaihtareihin ja saada ensimmäiset kaverit.
Orientaatioviikot kestivät kaiken kaikkiaan 3 viikkoa. Oli hämmästyttävää miten paljon
vapaa-ajan ohjelmaa vaihtareille oli järjestetty – käytännössä joka päivälle jotakin. Oli
muun muassa keilausta, kaupunkisuunnistusta, leffailtoja, pubitapaamisia, museokäynti
sekä kaikenlaisia kekkereitä. Eipä siis tarvinnut pelätä tylsistyvänsä tai ettei saisi tilaisuutta
tutustua muihin.
Orientaatioviikot eivät kuitenkaan olleet pelkästään hauskanpitoa. Niihin sisältyi muutama
infoluento, tarvittavien papereiden hoitaminen sekä saksan intensiivikurssi. Paperiasiat,
kuten rekisteröinti, oli helppoa hoitaa orientaatioviikkojen aikana toimistossa, joka oli
perustettu tätä varten vaihtareiden avuksi.
Saksan intensiivikurssille ilmoittauduttiin ja tehtiin tasotesti jo Suomessa. Kurssi maksoi
152€, mutta oli ehdottomasti sen arvoinen. Samalla maksulla sai vielä intensiivikurssin
päätyttyä jatkaa saksan opiskelua yhden kurssin verran eli lopun vaihdon ajan.
Intensiivikurssin aikataulu oli melko tiukka, sillä luentoja oli joka arkipäivä neljän tunnin
ajan ja läksyjä sai joka kerralta. Kuitenkaan orientaatioviikot eivät olleet liian rankat, vaan
todella suosittelemme niille osallistumista kaikille. Viikkojen jälkeen olimme saaneet paljon
kavereita ja pelkästään hyviä muistoja sekä kartutettua saksan kielen taitoja.
Saksan kurssit
Kuten aiemmin tekstissä mainittiin, kävimme todella työlään ja tiiviin kuuden opintopisteen
kolmen viikon saksan intensiivikurssin heti alkuun. Kurssi oli todella hyödyllinen; opetus oli

interaktiivista ja tapahtui pienissä ryhmissä. Meiltä vaadittiin paljon, mutta niinhän se
tehokkain oppiminen tapahtuu.
Varsinaisen lukukauden alettua aloitimme koko kauden kestävän saksan kurssin tasolla
B1.1. Oppitunteja oli neljä tuntia viikossa, aina tiistaisin ja torstaisin. Poissaoloja ei saanut
kertyä montaa, joten välillä joutui vähän miettimään matkustusmenoja ja jaksottamaan
niitä saksan tuntien ympärille. Kurssi oli kuitenkin ihan loistojuttu ja takasi sen, että kieltä
oikeasti oppi nopeaan tahtiin ja intensiivisesti koko vaihdon läpi. Oman aktiivisuuden ja
innostuksen mukaan olisi ollut mahdollisuus oppia kieli hyvinkin sujuvaksi. Bremenissä
positiivista oli se, että siellä puhutaan hyvin selkeää ja helppoa kieltä, jota on usein
vaivaton ymmärtää. Verrattuna opiskeluun kirjasta Suomessa, saksan kieltä oppii aivan eri
tavalla ja nopeudella, kun sille altistuu päivittäin todella monissa tilanteissa
Opintojen aloitus ja lopetus
Varsinainen lukukausi alkoi 2.4. ja luentoja oli 6.7. asti. Koko lukukausi jatkui aina 30.9.
asti, mutta suurin osa tenteistä oli kuitenkin heinäkuun aikana ja sen jälkeen lähinnä
uusintoja. Itsekin palasimme Suomeen jo heinäkuun lopussa.
Bremenin yliopistossa selkeästi suurin osa kanditason kursseista on saksaksi, joten
valinnanvaraa englanninkielisissä kursseissa ei ollut liikaa. Lopulta kuitenkin löysimme pari
hyvin mielenkiintoista kurssia. Toinen kursseista oli nimeltään ”Innovation and Information
Economics”. Saimme kurssilla hyvin yksilöllistä opetusta, sillä meidän lisäksi kurssilla oli
vain yksi opiskelija. Muodostimmekin siitä sitten ryhmän ja teimme tutkielman yhdessä
Open Sourcen hyödyistä voittoa tavoittelevalle yritykselle. Ajoittain aihe oli hyvinkin
haastava, mutta kurssin professori ja hänen apulaisensa olivat aina valmiita auttamaan ja
tukivat edistymistämme todella hyvin. Tämän kurssin jälkeen voisi siis todella sanoa
oppineensa ja saaneensa hyvää opetusta. Tutkielma ja sen esittäminen arvosteltiin ja ne
muodostivat kurssin arvosanan eli tenttiä kurssilla ei ollut. Kurssista sai 6 opintopistettä.
Toinen kurssi oli ”Passenger Logistics”. Kurssilla käsiteltiin matkustajien kuljetukseen
perustuvan liiketoiminnan suunnittelua, rakennetta sekä toimintaa. Myös tämä kurssi
suoritettiin tekemällä tutkielma; itse asiassa kurssin keskeisimpänä tavoitteena olikin
kandidaatin tutkielman tekoon valmistautuminen. Oma tutkielmamme käsitteli lippujen
myyntiä lentoyhtiöissä ja osoittautui hyvin mielenkiintoiseksi. Esitelmiä omasta aiheesta
pidettiin yhteensä kolme työn edetessä ja samalla saatiin rakentavaa palautetta muilta

ryhmiltä sekä professorilta. Myös tällä kurssilla opetus oli mielestämme todella hyvää ja
professori oli tarvittaessa tavoitettavissa. Kurssin tutkielma oli tosiaan laajempi kuin edellä
mainitun kurssin ja siksi kurssista saikin 9 opintopistettä.
Bremen
Bremen on Luoteis-Saksassa sijaitseva melko pieni satamakaupunki, jonka asukasluku on
noin 546 700. Kaupungin läpi virtaa Weser-joki, jonka toisella puolella sijaitsee Vanha
kaupunki ja toisella puolella Uusi kaupunki. Bremenin nähtävyydet sijaitsevat suurimmaksi
osaksi Vanhan kaupungin puolella. Arkkitehtuuri onkin todella vaikuttavaa ja historiallista,
esimerkiksi Bremenin tuomiokirkko St. Petri Dom on valmistunut ennen 1200-lukua ja
idyllisen, kaikkein vanhimman Schnoor-korttelin pienet talot ja kujat ovat peräisin 1400- ja
1500-luvuilta. Bremen on yksi harvoja saksalaisia kaupunkeja, jossa historiallisesti
arvokkaat ja näyttävät rakennukset ovat säästyneet sodan tuhoilta.

Historiallinen Schnoor-kortteli

St. Petri Dom

Bremen on todella viihtyisä ja kotoisa kaupunki asua. Vaikkei se olekaan kovin suuri, on se
silti täynnä erilaisia ravintoloita, pubeja ja yökerhoja. Bremeniä voisikin kuvailla hyvin
eloisaksi, sillä viikonpäivästä riippumatta voi lähteä juhlimaan tai istumaan iltaa varmana

siitä, että meininkiä riittää. Myös shoppailumahdollisuudet ovat hyvät, esimerkiksi
Vanhassa kaupungissa sijaitsevalta pääkadulta löytyvät monet tunnetut vaateputiikit.
Bremenissä, noin puolen tunnin ratikkamatkan päässä keskustasta, on lisäksi myös
Waterfront -niminen ostoskeskus, josta löytyy liikkeitä jokaiseen makuun sekä toinen
Saksassa sijaitsevista Primarkeista. Primarkiin ei tosin kannata viikonloppuna eksyä, sillä
silloin se on aivan tupaten täynnä.
Bremenin hyviin puoliin kuuluu ehdottomasti julkinen liikenne, sillä kaupungissa on todella
helppo liikkua ratikoilla ja busseilla. Niitä kulkee todella usein päiväsaikaan ja yölläkin
ainakin tunnin välein. Vaihtareiden tulee maksaa yliopistolle lukukausimaksu (n. 190€),
johon sisältyy ”semester ticket”, jolla opiskelijat voivat käyttää julkisia ilmaiseksi.
Samaisella lipulla voi matkustaa junalla Bremenin ulkopuolellekin, esimerkiksi Hampuriin ja
Hannoveriin. Nämä kaupungit ovat vierailun arvoisia, itse kävimme molemmissa
useampaankin kertaan. Ilmaista junamatkaa lähikaupunkeihin kannattaa hyödyntää myös
matkustaessa kauemmaksikin, esimerkiksi Berliiniin pääsee todella kätevästi ja halvalla
bussilla Hampurista.
Matkustelu muutenkin on Bremenistä todella helppoa ja halpaa, koska Ryanair lentää
Bremenistä moniin kohteisiin. Esimerkiksi Barcelonaan liput maksoivat vain reilu 60€
edestakaisin ja Lontooseen ja takaisin olisi päässyt vaivaisella 30€:lla. Koti-ikävän iskiessä
myös Tampereelle on suora yhteys yhtä halvoilla hinnoilla.
Asuminen ja eläminen
Bremenin yliopiston asumistiimi tarjoaa jokaiselle vaihto-opiskelijalle asuntoa. Tämä on
sinällään hieno asia ja vähentää lähtöstressiä, mutta jälkeenpäin katsottuna totesimme,
että meidän olisi kannattanut vain etsiä yhdessä asuntoa yksityisiltä markkinoilta. Suurin
osa meistä vaihtareista nimittäin joutui koulun kautta asumaan vuokraemäntien tai –
isäntien kanssa saman katon alle. Lisäksi osalle tarjottiin asuntoa todella kaukaa koulusta
ja keskustasta. Koimme nämä seikat melko erikoiseksi, mutta ilmeisesti se on Saksassa
ihan normaalia. Joillain kavereistamme oli melko sekopäisiäkin vuokraemäntiä, mutta
meillä sujui olosuhteisiin nähden ihan kohtuullisesti.
Voisimme kuitenkin suositella, että jos olet lähdössä Bremeniin vaihtoon, niin etsi
esimerkiksi Erasmus Bremen –Facebook ryhmästä huone itsellesi: siellä tarjotaan paljon
huoneita opiskelija-asuntoloista, joissa oli kuitenkin kuulemamme mukaan oikein mukavat

olosuhteet. Toinen vaihtoehto on sinnikkäästi etsiä yksityisiltä markkinoilta asuntoa: emme
kuulleet, että kukaan olisi jäänyt ilman. Koulun kautta tapahtuvaa asunnonvälitystä emme
kyllä kuitenkaan suosittele kenellekään: hinnat olivat ihan liian korkeat suhteessa
asumisen laatuun ja emme usko kenenkään tämän ikäisen enää haluavan asua toisen
säännöillä ja ehdoilla toisen kodissa.
Eläminen Bremenissä on suomalaiselle melko huokeaa: kun tietää mitä ostaa ja mistä,
pääsee monessa halvemmalla kuin Suomessa. Opiskelijaystävällisimmiksi voisi nimetä
Lidlin ja vastaavan paikallisen Aldin, joiden valmissalaateista tulikin meidän suuri
herkkumme kuukausien aikana. Aina välillä tuntui, että sai ihan etsimällä etsiä terveellisiä
vaihtoehtoja kaupasta, sillä Saksa tuntuu olevan vielä hieman Suomea jäljessä noiden
terveellisten elintarvikkeiden kanssa (oli mahdotonta esimerkiksi löytää jogurtti, jossa ei
ollut rasvaa eikä lisättyä sokeria). Tämä bratwurstin, juustojen ja oluen luvattu maa tarjosi
meille kuitenkin monta herkullista ja edullista viini-juusto –iltaa. Oluen ystäville Saksa on
kyllä valtavien valikoimien vuoksi mahtava paikka – jopa me opimme juomaan olutta!
Ellalla jäi suorastaan ikävä Franziskanerin vehnäolutta …
Kävimme usein ulkona syömässä ihanissa ravintoloissa (joita Bremenissä on paljon!), sillä
ulkona syöminen on siellä melko edullista. Saksalaisessa kulttuurissa on tyypillistä
esimerkiksi sunnuntaisin mennä brunssille, sillä kaupathan ovat aina kiinni silloin. Lisäksi
muutenkin tuntui, että ulkona syöminen on hyvin yleistä verrattuna tänne Suomeen.
Monen opiskelijan iloksi alkoholi on Saksassa todella edullista verrattuna Suomeen, joten
usein tulikin otettua se viinilasi siihen illallisen yhteyteen ravintolassa. Mikä parasta, siltikin
oli mahdollista selvitä alle kahdenkymmenen euron.
Harrastusmahdollisuudet
Bremenin yliopisto tarjoaa valtavan määrän urheiluaktiviteetteja niille, jotka jaksavat ottaa
selvää ja ovat innostuneita. Ison yliopiston positiivisena puolena voisi todeta, että jokaisen
lajin harrastajalle löytyy kanssakavereita. Tavallisellekin harrastajalle löytyy kaikennäköistä
hauskaa: uimahalli, kuntosali ja paljon erilaisia jumppia. Kuntosali ei ollut mitenkään uusi
tai hieno, mutta kyllä se ainakin allekirjoittaneen tarpeet ajoi tuon viiden kuukauden ajan.
Lisäksi me molemmat olemme innokkaita lenkkeilijöitä, mihin Bremen tarjosi kyllä loistavat
puitteet: asuimme molemmat todella kauniiden, isojen puistojen lähellä. Itse kaipasin silloin
tällöin vanhaa kunnon mäkitreeniä, sillä Bremenissähän ei ole varmaan yhtäkään mäkeä
koko kaupungissa, mutta maisemat ja ympäristö ovat kyllä sitäkin kauniimmat.

Osa kavereistamme harrasti esimerkiksi seinäkiipeilyä, johon oli käsittääksemme hyvät
puitteet useammassakin kohteessa Bremenissä. Kaiken kaikkiaan Bremenissä oli varmasti
mahdollista harrastaa ihan mitä mieleen juolahtaa, mutta myönnettäköön, että me emme
kovin aktiivisesti etsineet uusia harrastuksia. Poikkeuksena tosin, jos matkustamisen voi
laskea harrastukseksi: siihen oli aivan mahtavat mahdollisuudet ja pääsimme pienellä
budjetilla näkemään todella paljon Eurooppaa lyhyen ajan sisään. Yksi siisteimmistä
kokemuksista oli ehkä, kun vuokrasimme seitsenpaikkaisen Seat Alhambran ja lähdimme
tyttöjen kanssa Road Tripille Dresdeniin. Oikeastaan, oli se viikko Barcelonassakin sekä
viimeinen Queen’s Day Amsterdamissa aika upeaa ja toisaalta viikonloppu Prahassa isolla
opiskelijaporukalla

myös

ikimuistoinen

kokemus:

vaikea

kai

noita

on

laittaa

paremmuusjärjestykseen. Varmaa kuitenkin on se, että koimme monta asiaa, jotka olisivat
Suomesta käsin jääneet toteuttamatta.

