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1. Johdanto
Kipinä lähteä vaihtoon syntyi viimeisenä iltana ennen vaihtoon hakua ja Venäjä on aina kiinnostanut minua
suuresti. Itse en ollut aikaisemmin käynyt Venäjällä, mutta voin jo nyt kertoa että rakastuin Pietariin ja sen
ihmisiin.

2. Lähtövalmistelut
Lähtövalmistelut kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, viisumin hakeminen helpottuu vuosi vuodelta, mutta
ainakin itse kohtasin suuria ongelmia ja jouduin käymään kolme päivää paperisotaa Venäjän konsulaatissa.
Suosittelenkin hakemaan viisumia matkatoimiston kautta ja ruksimaan matkan syyksi jotain muuta kuin
opiskelun. GSOM:in avustuksella viisumi saatiin kuin saatiinkin ajoissa kuntoon ja pelonsekaisin tuntein
suuntasin kohti suurta ja rakasta naapuriamme Venäjää. Paras tapa matkustaa on ehdottamasti juna, mutta
myös bussilla,laivalla ja lentäen pääsee perille. Olin ennen matkaa tiiviisti yhteydessä ”ystävääni” joka
tarjottiin GSOM:in kautta, Olga auttoi minua suuresti asettumaan Pietariin ja saapui myös vastaan junaasemalle.

3. Asuminen
Saapuminen asuntolaan oli kyllä ikimuistoinen, lasittuneet silmäparit tutkailivat kolhoa, kylmää ja surullista
asuntolaa epäuskoisesti toivoen jospa tämä vain olisi jotain pahaa unta, ei se ei ollut unta vaan Venäläinen
asuntola. Huoneiden taso vaihteli laidasta laitaan ja omalla kohdallani huoneisto arpa oli lohduton. Samassa
huoneistossa oli 2+2+3 hengen huoneet jakaen yhteisen saniteettitilan ja keittiön. Onnekseni kuitenkin
muut vaihtotoverit olivat erittäin loistavia ihmisiä ja varsinkin meidän huoneessa oli todella hyvä ”henki”
läpi koko vaihto-ajan, joten asuminen oli loppujen lopuksi todella mukavaa ja hauskaa.
Osa vaihtareista luovutti kuitenkin jo samantien ja suuntasi kohti Pietarin keskustaa kimppakämppiin.
Suosittelen ainakin alkuun asumista asuntolassa ja jos hermo ei kestä niin muuttamista vasta sitten
keskustaan. Itse asuin kesän Pietarin keskustassa ja olihan se todella hienoa. Asuntola noin 100-150e/kk,
kaverikämppä keskustassa noin 300e/kk.

Itse asuin kesän Pietarin keskustassa, mikä on myös kokemisen arvoista ja avaa aivan eri mahdollisuudet
tutustua kaupunkiin kuin asuntola, josta matkaa keskustaan kertyy noin 30-45min.

4. Introduction week
Introduction weekillä kiertelimme kaikki tärkeimmät nähtävyydet ja mukaan mahtui myös muutama
yritysvierailu ja vierailuluentoa. Introduction week oli hyvä ja pehmeä lasku Pietariin, jonka tärkeimpänä
antina oli tutusminen muihin vaihtareihen. Hinta noin 100e

5. Opiskelu
Opiskelua on tarjolla kanditalossa ja maisteritalossa, suosittelen ehdottamasti pysymään kaukana
kanditalosta, jollet halua verestää muistojasi miltä tuntui olla lukiossa/yläasteella. Luennoilla on
käytännössä turha käydä johtuen suuresta melusta. Itse sieltä kuitenkin 3 kurssia valitsin sillä maisteritason
kurssien tarjonta oli omasta mielestäni todella laiha ja koostui lähinnä ”johdanto” kursseista, pari
helmeäkin tosin mukaan mahtui, mutta itse missasin nämä ja tyydyin sivustaseuraajaksi. Maisteritalosta
valitsin 3 kurssia joista lopulta suoritin vain yhden (Consulting project). Lukukauden suunnittelu on
käytännössä mahdotonta johtuen jatkuvista aikataulun muutoksista ja kurssien peruuntumisista, näihin
mahdottomuuksiin kariintui kaksi muuta valitsemaani kurssia ja noppa katiska jäi täten suhteellisen laihaksi,
mutta kotiinviemisenä oli kuitenkin tarvittava määrä.
Suosittelenkin panostamaan kielten opiskeluun, tarjolla on kaiken tasoisille purtavaa ja mahdollisuus
maksullisiin yksityistunteihin. Itseäni harmittaa näin jälkikäteen suunnattomasti että en panostanut
enempää kielen opiskeluun.

6. Vapaa-aika
Vapaa-aikaa ainakin itselläni riitti yllin kyllin, mutta niin riitti myös tekemistäkin. Pietarit tarjoaa loputtomat
mahdollisuudet ja Venäjällä jokainen päivä tuntui välillä suurelta seikkailulta. Zenit ja SKA tarjoaa urheilu
viihdettä, kauniit baletit ja oopperat hellivät sielua ja loputtomat museot tyydyttävät nälkäisimmänkin
kultuuri fanaatikon.
Vaihtariporukassa ei kyllä tylsää päivää ollut ja yöelämä verrattuna Suomeen on toiselta planeetalta. Suurin
osa teki myös retkiä muunmuassa Moskovaan jotkut jopa tekivät ”trans-Siperia” reissun.

Venäjä ei turvallisin maa maailmassa ole ja typeryydestä sakotetaan kyllä armotta. Pelätä ei kyllä kannata ja
ainakin itse koin Pietarin yhtä turvallisena kuin Helsingin.
Käytin myön suuren osan vapaa-ajastani etsien kesätöitä Pietarista ja lopulta päädyin ulkoministeriöön
Suomen konsulaattin töihin. Suomalaiset yritykset olivat hyvin vastahakoisia palkkaamaan vain kesäksi
ymmärrettävistä syistä, joten lähes ainoaksi mahdollisuudeksi muodostui ulkoministeriö, joka oli
loppujenlopuksi loistava paikka viettää kesä.

7. Yhteenveto
GSOM on erittäin hyvä vaihtoehto mietittäessä vaihto mahdollisuuksia Pietarissa ja ainakin Venäläiset
työnantajat tuntuivat arvostavan GSOM:in korkealle. Kurssi tarjonnasta jäin kaipaamaan enemmän oppia
Venäjän taloudesta mutta tämän voi tehdä myös enemmän kuin hyvin itsenäisesti.
Tulevaisuuden kannalta vaihto Pietarissa tuntuin itselleni juuri oikealta paikalta avaten ovia ja
mahdollisuuksia. Ruotsalaisen ystäväni sanoihin ”En gång Ryssland alltid Ryssland” on hyvä päättää
raporttini, lisää infoa saa mailitse lari.aro@lut.fi

